
 گانگسترها در اصفهان به دام افتادند
تازه ترین 
دستاوردهای علمی 
باروری و ناباروری
 در اصفهان

رییس پلیس آگاهی استان عنوان کرد 
انتقال بیماری های میکروبی از 

سبزی های آلوده را جدی بگیرید 3
مصنوعات چوپ اصفهان به جای 

میزبان ، مهمان است  4 2
 یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی پنج شنبه

 در حساب سرپرستان خانوار

3

ارزش گذاری اقتصادی
 بر موضوع آب نهایی شد

ریی��س اداره پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیس��ت 
استان اصفهان گفت: ارزش گذاری اقتصادی بر موضوع آب 
صورت گرفته و ارزش گذاری اقتصادی در زمینه موضوع 
خاک نیز در حال انجام اس��ت. مریم کرمانی در جلس��ه 
ستاد دایمی پایش محیط زیس��ت گروه آب، کشاورزی، 
محیط زیست و توسعه پایدار، با اشاره به این که سازمان ...

سرمایه گذاران فعال 
صاحب زمین می شوند

بافندگان  به بیمه تامین 
اجتماعی معرفی می شوند

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان از سهولت 
و شفاف س��ازی واگذاری زمین در شهرک های صنعتی 

استان برای سرمایه گذاران فعال خبر داد.
علیرضا همدانیان در نشس��ت تخصصی کارگ��روه امور 
اقتصادی اس��تان اصفهان با توجه به شناس��ایی مسایل 
و مش��کالت س��رمایه گذاری در اس��تان، اظهار داشت: 
انتظار می رود دس��تگاه ه��ای اجرایی در داخل اس��تان 
 نس��بت به رفع موانع و مش��کالت اقدامات ج��دی انجام 

دهند...

رییس اتحدیه بافندگان فرش دستباف اصفهان گفت: در 
حال حاضر مشکلی برای بافندگان وجود دارد و مشکل این 
افراد عدم حفظ شان و منزلت آنها به عنوان یک هنرمند 
در جامعه است. سعید عصاچی در ارتباط با اقدامات انجام 
شده در خصوص بیمه بافندگان اظهار کرد: در حال حاضر 

به دنبال صدور کارت شناسایی برای بیمه بافندگان...

4

4

4 3

آیت اهلل مهدوی خبر داد

اقوام ایرانی در شاهین شهر گردهم می آیند 
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اجتماع باشکوه منتظران ظهور امام 
منجی)عج( 

هم زمان با هفته  مهدویت؛ دومین هفته نکوداشت شاهین شهر برگزار می شود

نماینده مردم اصفهان در مجل��س خبرگان رهبری گفت: با توجه به 
این که نیمه شعبان امس��ال با روز جمعه ۲۳ خرداد هم زمان شده، 
اجتماعی باش��کوه از منتظران ظهور حضرت اباصالح المهدی )عج( 
در اصفهان برای دعای همگانی فرج تش��کیل می شود.آیت اهلل سید 
ابوالحسن مهدوی در اصفهان اظهار کرد: همانطور که در ایام محرم 
ش��اهد اجتماع عظیمی از مردم زنجان ، اردبیل ، کرمان ، یزد و برای 

نخستین بار س��ال گذش��ته در اصفهان بودیم، نیمه شعبان امسال 
اجتماعی باشکوه از مردم استان تشکیل می شود تا به دور از هر گونه 
فضای سیاسی با همدلی منتظران ظهور و یک صدا، تعجیل در فرج 
حضرت ولی عصر)عج( را از خداوند درخواست کنیم. وی بیان کرد: 
در این اجتم��اع، جمعه ۲۳ خرداد پس از اقام��ه نماز صبح به تالوت 

دعای ندبه در مسجد امام )ره( اصفهان می پردازیم.

دکتر ذاکری با بیان این که امسال دومین سال برگزاری هفته  نکوداشت 
اصفهان بود، افزود: هدف از برگزاری این هفته معرفی ش��اخص های 
شاهین شهر به عنوان س��اختار مدرن و پیش��رفته در استان و کشور 
است.وی با بیان این که شاهین شهر پیشرفت ها و قابلیت های علمی، 
فرهنگی و هنری زیادی را در چند سال اخیر داشته است، گفت: وجود 

5 دانش��گاه و مراکز فرهنگی و هنری مختلف در سطح شاهین شهر، 
مصداقی بر این مدعا در شهری نوساز است.

 ش��هردار ش��اهین ش��هر در ادام��ه برگ��زاری هفت��ه نکوداش��ت
  ش��اهین ش��هر را تلنگری برای یادآوری زیبایی ها و پیش��رفت های 

حاصل آمده در این شهر به مسؤوالن استانی و...

رییس فدراسیون جهانی چوگان:

رشته چوگان متعلق به ایران است
رییس فدراسیون جهانی چوگان گفت: وجود میدان نقش جهان گواه این ادعاست که 

ورزش چوگان به ایران تعلق دارد.
 ریچارد توماس خلیل در حاشیه بازدید از میدان نقش جهان اصفهان دقایقی کوتاه در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: قدمت کشور ایران بیش از چند هزار سال است و وجود میدان 

نقش جهان گواه این ادعا است که ورزش چوگان به ایران تعلق دارد.
وی تصریح کرد: خود مسؤوالن کشور آذربایجان نیز در حال حاضر اعالم کردند که چوگان 
متعلق به ایران است و به کشور ما تعلق ندارد.رییس فدراسیون جهانی چوگان تاکید کرد: 
از گذشته نیز اطالعات کلی راجع به میدان نقش جهان داشتم و با پیش زمینه خوبی به 

این شهر زیبا سفر کردم.
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ويژه مشتركين برق تعرفه كشاورزی شهر اصفهان 
قابل توجه مشتركين برق تعرفه كشاورزی شهر اصفهان : 

در راس�تای اجرای برنامه های مديريت مصرف برق و بر اس�اس ابالغ مشوق های پيش بينی 

ش�ده وزارت نيرو در اين خصوص ، كش�اورزان محترم ش�هر اصفهان در ص�ورت همكاری 

 در ايام اوج بار ش�بكه برق ) 15 خرداد تا 15 ش�هريور ( و مديريت بهينه مص�رف برق خود ، 

می توانند از مزايای اين برنامه ها بهره مند گردند. 

بر مبنای شيوه نامه ابالغی ، چنانچه مشترک كشاورزی نسبت به امضاء تفاهم نامه فيما بين 

اقدام نموده و در يک بازه زمانی معين حداقل 30 روز متوالی ، در ساعات اوج بار از برق استفاده 

نكند ، در طول دوره همكاری از پرداخت بهای برق مصرفی معاف خواهد بود . 

در اين طرح مشترک می بايست حداقل 15 روز قبل از دوره زمانی همكاری مورد نظر ، تقاضای 

خود را به شركت توزيع برق اعالم و تاييديه حضور در طرح دريافت نمايد . 

 جه�ت كس�ب اطالع�ات بيش�تر م�ی توانيد ب�ه قس�مت فراخ�وان  ط�رح ه�ا در آدرس

 http://dsmhome.eepdc.ir مراجع�ه نم�وده و يا با ش�ماره تلفن ه�ای 32229299- 

32221336 مربوط به خانه فرهن�گ مديريت مصرف برق اصفه�ان ، دفتر مديريت مصرف 

تماس بگيريد. 

اطالعیه مهم 

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان 

  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت  توزیع برق  اصفهان 

نوبت دوم  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعمليات اجرائی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

تضمين ) ريال ( برآورد)ريال ( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

800/000/00040/000/000جاریعملیات شستشو شبکه فاضالب منطقه دو شهر اصفهان 93-1-101

1/375/000/00068/800/000جاریعملیات شستشو شبکه فاضالب منطقه چهار شهر اصفهان 93-1-102

1/757/159/00087/900/000جاریعملیات نصب انشعابات آب و فاضالب  منطقه چهار شهر اصفهان93-1-103

37/326/813/6481/163/900/000 جاریانجام امور خدماتی ستاد مرکزی و ادارات مناطق ششگانه شهر اصفهان 93-1-104

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1393/3/31 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ  1393/4/1 

دريافت اسناد :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.IETS.MPORG.IR : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
شماره تلفن :0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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یک واحد منزل مسکونی در یک طبقه بمساحت 130 متر مربع و با زیر بنای 83 متر مربع در 
زرین شهر خیابان شیخ بهائی جنوبی کوچه چمن آرا  پالک 113 بفروش میرسد . 

تلفن تماس 933787100 خدابخشی 

فروش منزل مسکونی 

3
3

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
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زرین شهر خیابان شیخ بهائی جنوبی کوچه چمن آرا  پالک 113 بفروش میرسد . 

تلفن تماس 933787100 خدابخشی 

فروش منزل مسکونی 

3
3

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 



اخبار کوتاه

تشکیل ۱۰ هزار حلقه شجره طیبه 
صالحین بسیج در اصفهان

 فرمانده س��پاه صاحب الزمان)ع��ج( اصفهان گفت: در س��ال ۹۳ با 
هدف تربیت جوان��ان و تقویت مبانی اعتقادی آنه��ا، ۱۰ هزار حلقه 
 شجره طیبه صالحین بس��یج در اصفهان تشکیل و فعالیت های آنها

 آغاز شد.
س��ردار غالمرضا س��لیمانی در دیدار با امام جمعه اصفهان به ارایه 
گزارشی از روند فعالیت حلقه های ش��جره طیبه صالحین پرداخت 
و اظهار کرد: هدف از تش��کیل حلقه های صالحین تشکیل شبکه ای 
مبتنی بر مبانی اس��المی زیر چتر انقالب و تحت لوای والیت فقیه 
است.وی خاطرنشان کرد: جمعیت استان اصفهان حدود 5 میلیون 
نفر بوده که 5 در صد جمعیت کشور را شامل می شود و از این تعداد 

بیش از یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر عضو بسیج هستند.
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان تصریح کرد: از این تعداد 
45۰ هزار نفر عضویت فعال در بس��یج دارند که بر اس��اس راهبرد 
تصویب ش��ده توس��ط رهبری این تعداد باید در قالب شجره طیبه 

صالحین سازماندهی شوند.

 یارانه ۴۵,۵۰۰ تومانی پنج شنبه
 در حساب سرپرستان خانوار

س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها اعالم کرد: یارانه 455۰۰تومانی 
خرداد ماه ۹۳ ، ساعت 24 چهارش��نبه به حساب سرپرستان خانوار 

واریز می شود.
 س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها اعالم کرد: یارانه 455۰۰تومانی 
امروز 2۱ خرداد ماه ۹۳ ساعت 24 به حساب سرپرستان خانوار واریز 

و قابل برداشت می شود.
این دومین پرداخت از یارانه نقدی مرحل��ه دوم هدفمندی یارانه ها 

است.

مجوز مجلس به دولت برای همکاری 
جهت امنیت در دریای خزر

نمایندگان مجلس به الیحه ای رای مثبت دادند که براساس آن دولت 
می تواند به منظور امنیت در دریای خزر با دیگر کش��ورهای حاشیه 

این دریا همکاری کند.
نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��المی در جلس��ه علن��ی پارلمان 
الیحه موافقت نام��ه مربوط به همکاری در زمین��ه امنیت در دریای 
خزر را به تصویب رس��اندند. در این طرح که ب��ه امضای جمهوری 
آذربایج��ان، جمه��وری اس��المی ای��ران، جمه��وری قزاقس��تان، 
فدراس��یون روس��یه و ترکمنستان رس��یده، این کش��ورها متعهد 
می شوند براس��اس موازین و اصول شاخته ش��ده حقوق بین الملل 
و اصول و موازین مصرح در منش��ور ملل متحد، به وی��ژه احترام به 
اس��تقالل، حاکمیت، تمامیت ارضی، مصونی��ت مرزها، منع تهدید 
یا توس��ل به زور، عدم دخال��ت در امور داخلی یکدیگ��ر و همکاری 
دولت ها با آگاهی از مس��ؤولیت خ��ود در قبال نس��ل های کنونی و 
 آینده، در رابطه با حفظ دریای خزر و توس��عه پای��دار منطقه اقدام 

کنند.
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معاون ارش��د پارلمان��ی ژاپن در دی��دار با الریجانی از س��فر 
قریب الوقوع هیات تجاری بخش خصوصی ژاپن به ایران خبر 
داد و گفت: روند مذاکرات ایران و ۱+5 مورد حمایت ژاپن است 
و حصول توافق نهایی سبب ایجاد سرعت در توسعه روابط دو 

کشور خواهد شد.
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در دیدار با کیشی 
نوو معاون ارشد وزیر خارجه ژاپن، با اشاره به روابط تاریخی و 
دوستانه ایران و ژاپن و پیشینه مثبت همکاری های دو کشور 
اظهار داش��ت: با توجه به موقعیت برجس��ته  ایران و ژاپن در 

آسیا و صحنه بین المللی و با اتکا به پیش��ینه خوب و تاریخی 
همکاری های دو کشور، ایران از ارتقای سطح مناسبات تجاری 

و اقتصادی با ژاپن استقبال می کند.
وی اف��زود: همکاری ه��ای پارلمان��ی نقش قاب��ل توجهی در 
افزایش ارتباطات دو کش��ور داش��ته و در این راس��تا مجلس 
ش��ورای اس��المی آمادگی تبادل هیات ه��ای عال��ی رتبه با 
 مجالس ژاپن و رایزنی حول مس��ایل مورد عالق��ه طرفین را 

دارد.
رییس مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود 

با اشاره به توسعه همکاری های دو کشور در مسایل بین المللی 
و منطقه ای خاطرنش��ان کرد: ای��ران و ژاپ��ن از ظرفیت ها و 
قابلیت های باالی��ی برخوردارند؛ به ط��وری که همکاری های 
مشترک دو کش��ور می تواند به ایجاد آرامش و ثبات پایدار در 

آسیا کمک شایانی کند.
الریجان��ی در پای��ان با اش��اره به رون��د مذاکرات هس��ته ای 
کش��ورمان و مواضع نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در 
این مورد تصریح ک��رد: برخالف وج��ود دیدگاه های مختلف 
در پارلمان ای��ران در خص��وص مذاکرات هس��ته ای با گروه 
۱+5 ، در مجموع دیدگاه مجلس ش��ورای اس��المی، حمایت 
از روند فعلی این مذاک��رات در چارچوب حف��ظ حقوق ملت 
 ایران و حفظ دس��تاوردهای علمی و صلح آمیز دانش��مندان

 ایرانی است.
کیش��ی نوو معاون ارش��د پارلمانی وزارت خارجه ژاپن نیز در 
این دیدار با ابراز عالقه مندی کش��ور خود در توس��عه روابط 
اقتص��ادی، فرهنگی و پارلمان��ی با جمهوری اس��المی ایران 
گفت:  روند همکاری های تاریخی دو کشور در مقاطع مختلف 
فراز و فرودهایی داش��ته و در موقعیت کنونی دو کشور دارای 
ظرفیت های فراوانی برای گسترش همکاری های خود هستند.

وی همچنین افزود:  روند مذاکرات ایران و ۱+5 مورد حمایت 
ژاپن اس��ت و حصول توافق نهایی موجب ایجاد س��رعت قابل 

توجهی در توسعه روابط ایران و ژاپن خواهد شد.
معاون ارشد پارلمانی ژاپن از س��فر قریب الوقوع هیات تجاری 
و اقتصادی از بخش خصوصی ژاپن به ایران به منظور بررسی 
ظرفیت های کش��ورمان و نحوه افزایش هم��کاری تجاری دو 

کشور خبر داد.

کیشی نوو در دیدار با الریجانی عنوان کرد

سفر قریب الوقوع هیات تجاری ژاپن به ایران

روند مذاکرات ایران و 1+5 مورد حمایت ژاپن است
هم زمان با آغاز فصل تابستان

۲۰۰ بوستان نماز ویژه نوجوانان 
در استان تشکیل می شود

مس��ؤول تش��کل های دینی اداره کل تبلیغات اس��المی 
استان اصفهان گفت: 2۰۰ بوس��تان نماز ویژه نوجوانان 
و ۷۰ هس��ته فرهنگی جوان هم زمان با فصل تابستان در 
اس��تان اصفهان تشکیل می ش��ود. حجت االسالم حسن 
بابایی  با اش��اره به برنامه ه��ای اوقات فراغ��ت اداره کل 
تبلیغات اس��المی اس��تان اصفهان اظهار کرد: تش��کیل 
 هس��ته های جوان و بوس��تان های نماز در کل اس��تان از 
مهم ترین برنامه های اوقات فراغت این س��ازمان اس��ت. 
وی افزود: امس��ال ب��ه منظور آم��وزش نم��از و مفاهیم 
اس��المی ویژه گروه س��نی نوجوان 2۰۰ بوس��تان نماز و 
۷۰ هس��ته فرهنگی جوان ب��ه منظور آم��وزش مفاهیم 
اس��المی ویژه جوان��ان به هم��ت کانون ه��ای فرهنگی 
به محوری��ت روحانیون و کارشناس��ان دینی در س��طح 
اس��تان اصفهان تش��کیل می شود. مس��ؤول تشکل های 
دینی اداره کل تبلیغات اس��المی اس��تان اصفهان بیان 
کرد: ارایه مطالب متناس��ب با سنین ش��رکت کنندگان 
و همراه با کتاب و س��رفصل های مش��خص، از مهم ترین 
 رویک��رد محتوایی هس��ته های فرهنگی و بوس��تان های

 نماز اس��ت. وی با اش��اره ب��ه تق��ارن فصل تابس��تان و 
ماه مب��ارک رمض��ان گف��ت: آم��وزش ق��رآن کریم در 
رش��ته  تجوی��د و مفاهیم، توس��ط هیات ه��ای فرهنگی 
 ومذهبی تحت نظ��ر س��ازمان تبلیغات اس��المی انجام 

می شود.

آخرین کتیبه حرمین امامین 
کاظمین)ع( تعویض شد

مسؤول کارگاه آفرینش های هنری ستاد بازسازی عتبات 
و عالیات اس��تان اصفهان گفت: با عنایت ام��ام رضا)ع(، 
پروژه تعوی��ض کتیبه های حرمی��ن امامین کاظمین)ع( 
در آس��تانه میالد علی اکبر )ع( به اتمام رسید. وی افزود: 
مضامین به کار رفته در این کتیبه ها شعری با مضمون امام 
موسی ابن جعفر)ع( و امام جواداالئمه)ع( است و هم چنین 
۳4 مینا مزین به اس��ماء اهلل در این کتیبه ها نقش بسته 
است. مسؤول کارگاه آفرینش های هنری ستاد بازسازی 
عتبات و عالیات استان اصفهان با بیان این که بانی ساخت 
این کتیبه ها مردم والیت مدار شهرس��تان لنجان بودند، 
تصریح کرد: در مدت هفت روز اج��رای این پروژه، تعداد 
۱۰8 کتیبه بزرگ و ۳6 کتیبه کوچک و در مجموع ۱44 
 کتیبه بر روی ضریح مطهر و مقدس امامین کاظمین)ع(

 نصب شد.

مدیرکل ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

 ضرورت راه اندازی
 مجتمع فرهنگی هنری سامان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: راه اندازی 
مجتمع فرهنگی هنری شهرستان س��امان و اجرای فعالیت های فرهنگی 
تخصصی مطابق با شهرس��تان ضرورت دارد و باید بودجه مناس��ب به آن 

اختصاص یابد.
 جواد کارگران در دیدار با فرماندار شهرس��تان س��امان اظهار کرد: ترویج 
و تقویت فرهن��گ بومی نیازمند ت��الش در زمینه های مختلفی اس��ت و 
 وظیفه ما آن است که این دس��تاوردها را حفظ و به نسل های آینده خود 
منتقل کنیم.وی افزود: وظیفه نسل های آینده این است که دستاوردهای 
فرهنگی پیشینیان خود را حفظ کنند و به نسل های آینده خود برسانند 
و در این راه نخس��تین گام که باید به جد برداش��ته ش��ود، جلوگیری از 
رس��وخ فرهنگ بیگانه در فرهنگ بومی و محلی هر منطقه اس��ت و این 
 ام��ر را باید از طریق آم��وزش و به کارگی��ری روش های س��ازنده و مفید

 پیگیری کرد.
کارگ��ران تصریح کرد: تجهیز اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی س��امان، 
راه اندازی مجتم��ع فرهنگی هنری این شهرس��تان و اجرای فعالیت های 
فرهنگی تخصصی مطابق با شهرستان ضرورت دارد و باید بودجه مناسب 

به آن اختصاص یابد.

پایگاه های سالمت در محل برگزاری 
نمازهای جمعه راه اندازی می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد از راه اندازی پایگاه های سالمت 
 در محل برگ��زاری نمازه��ای جمعه در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
خبر داد. مرتضی هاشم زاده با اش��اره به راه اندازی خیمه های سالمت در 
محل برگزاری نمازهای جمعه در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری، اظهار 
داشت: خیمه های س��المت در مراکز برگزاری نماز جمعه برپا می شود و 
در این مراکز سالمت نمازگزاران توسط پزش��کان به صورت رایگان مورد 

بررسی قرار می گیرد.

 مهار آفت ۴ هزار و ۷۰۰ هکتار
 از جنگل های بلوط زاگرس

معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: آفت 
4 هزار و ۷۰۰ هکتار از جنگل های بلوط زاگرس در چهارمحال وبختیاری 

مهار شد.
 علی محمد محمدی در کمیته منابع طبیعی چهارمحال وبختیاری اظهار 
کرد: این طرح کنترل آفت با خروج درختان آفت زده و برش آنها و کاشت 
نهال های سالم در 5۰۰ هکتار و عملیات پاکس��ازی در بقیه جنگل های 

آلوده انجام شد.
 وی ب��ا بیان ای��ن که این ط��رح هم اکن��ون بی��ش از 5۰ ه��زار هکتار از 
جنگل های کوهرنگ،هلن در شهرس��تان های کیار و اردل، جنگل های 
شهسوار و بارز شهرس��تان لردگان در چهارمحال و بختیاری به این آفات 
آلوده است،گفت: بلوط هایی که هم اکنون کاشته می شود، نهال های یک 

و دو ساله هستند

با وجود بارش های قابل توجه در استان چهارمحال و بختیاری در نیمه دوم سال گذشته، خشکسالی در این استان 
همچنان ادامه دارد و بارش های فصل گذشته جوابگوی کم آبی های چند سال اخیر این استان نبوده است.

   اس�تان چهار محال و بختیاری دارای منابع غنی آب های س�طحی)در حدود۱۰ درصد آب کشور( است و بیش از
 9۵ درصد آب شهری و رو ستایی در استان چهارمحال و بختیاری از منابع آب زیر زمینی تامین می شود.

استان چهارمحال و بختیاری به واسطه بارش های قابل توجه  
از استان های آبخیز کشور به شمار می رود که هم اکنون آب 
شرب و صنعت بسیاری از استان های کشور از جمله اصفهان، 
خوزستان و یزد را تامین می کند. در حالی که بسیاری از آب 
این استان به صورت جاری از طریق رودخانه ها از استان خارج 
می شود و در استان های همسایه صرف آب شرب و کشاورزی 
می شود، بسیاری از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری 
آب ش��رب برای خوردن ندارند. بس��یاری از مزارع کشاورزی 
استان چهارمحال و بختیاری به واسطه نبود آب از زیر کشت 

خارج شده و به بوته زارهای گیاهان وحشی تبدیل شده است.
از طرفی به دلیل برداشت بی رویه از این منابع، متاسفانه بیالن 
آب بسیاری از آبخوان های زیرزمینی منفی شده و مهم ترین 
دشت های استان شامل دشت های شهرکرد، بروجن، فرادنبه، 
سفید دشت و خان میرزا ممنوعه بحرانی هستند. در زمستان 
سال گذش��ته بارش های قابل توجه در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری انجام ش��د، اما این ب��ارش ها باز هم ب��رای جبران 
خشکسالی سال های اخیر و کاهش آب های زیر زمینی کافی 
نبوده اس��ت. بارش در مناطق مختلف اس��تان متفاوت بوده و 

بیشتر بارش برف در کوهرنگ اتفاق افتاده است که آب حاصل 
از آب شدن برف ها نیز به صورت جاری از سمت زاینده رود و 
کارون به خارج از استان هدایت می شود واین در حالی است که 
باید استفاده از آب های جاری برای مصارف کشاورزی و صنعت 
 در این اس��تان بیش��تر مورد توجه قرار گی��رد. در این رابطه 
مدیر عامل آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
 در حالی که سال گذشته با بارش های قابل توجه ای در استان 
رو به رو بودیم، با ۱6 درصد کاهش آب نسبت به میانگین بلند 

مدت مواجه هستیم.
حس��ین صمدی بروجنی بیان داش��ت: هم اکنون 4۰ درصد 
از ذخای��ر آب های زیرمینی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
 دارای نقص��ان اس��ت. وی ادامه داد: خشکس��الی در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری تاکنون خس��ارت های باالیی به استان 

وارد کرده است و باید در صرفه جویی بیشتر تالش کنیم.
چه�ار دش�ت از ۱۰ دش�ت اس�تان چهارمحال و 

بختیاری هم اکنون بحرانی شده است
مدیر عامل آب منطقه ای اس��تان چهارمحال و بختیاری بیان 
داشت: چهار دشت از ۱۰ دشت استان چهارمحال و بختیاری 
هم اکنون بحرانی ش��ده اس��ت. وی عنوان کرد: از 85۰ قنات 
استان چهارمحال و بختیاری در حدود 45۰ قنات خشکیده و 

نیمی از یک هزار و 4۰۰ چشمه این استان خشک شده است.
ضرورت اس�تفاده از روش های نوی�ن آبیاری در 

کشاورزی
وی گفت: قنات هایی که خشک نشده اند، کم آب هستند و آب 
بسیاری از آنها به گونه ای است که دیگر نمی توان برای باغبانی 

و کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرند.
مدیر عامل آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری با بیان 
این که خشکسالی از هشت س��ال پیش آغاز شده است ، بیان 
داش��ت: طبق پیش بینی س��ازمان های مربوطه خشکسالی 
جهانی، خشکسالی تا ۳۰ سال ادامه دارد. وی در ادامه با اشاره 
به ضرورت صرفه جویی در مصرف آب شرب، بیان داشت: مردم 
باید صرف جویی را مد نظر قرار دهند و در راستای مصرف کمتر 
آب گام بر دارند. صمدی عنوان کرد: توس��عه روش های نوین 
آبیاری، نقش قابل توجه ای در راستای کاهش مصرف آب در 
 مزارع کشاورزی و باغات دارد و باید این مهم بیشتر مورد توجه

 قرار گیرد.

بحران کم آبی در چهارمحال و بختیاری همچنان ادامه دارد 

450 قنات چهار و محال بختیاری خشک شد 

طرح گردشگری سنگرسازان 
ارزیابی شد

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: طرح گردشگری 
سنگر سازان در این استان مورد ارزیابی قرار گرفت.

 قاسم سلیمانی در جلسه ش��ورای برنامه ریزی با اشاره 
به ارزیابی طرح گردش��گری سنگر سازان، اظهار داشت: 
 این طرح یکی از طرح های گردشگری استان محسوب 

می شود که بنا بوده که در 45 هکتار اجرایی شود.
وی تصریح کرد: طرح گردش��گری سنگر س��ازان کنار 
منطقه گردش��گری ش��یدا واقع شده اس��ت و رویکرد 

عمومی دارد. 
س��لیمانی با اش��اره به این که این طرح م��ی تواند یک 
پتانسیل خوب گردشگری برای این استان به شمار آید، 
اذعان داشت: در این طرح رویکرد های اقامتی و تفریحی 

نیز دیده شده است. 
وی بیان کرد: برای این ط��رح ۱۳ میلیارد تومان هزینه 

برآورد شده است.

 صنایع  هنری چهارمحال
 و بختیاری در نمایشگاه تهران

 معاون صنایع دس��تی چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
هم زمان ب��ا روز جهانی صنای��ع دس��تی، هنرمندان و 
صنعتگران صنایع دس��تی چهارمحال و بختیاری آثار و 
هنرهای خود را در سومین نمایشگاه بین المللی صنایع 

دستی تهران به نمایش می گذارند. 
مهرداد رییس��ی در ش��هرکرد، اظهار ک��رد: هنرمندان 
و صنعتگ��ران صنای��ع دس��تی اس��تان چهارمح��ال و 
بختی��اری در س��ومین نمایش��گاه بین الملل��ی صنایع 
دس��تی ک��ه از تاری��خ 2۰ لغای��ت 25 خرداد م��اه در 
 مح��ل دایمی نمایش��گاه بی��ن الملل��ی ته��ران برگزار 
می شود، ش��رکت می کنند. وی افزود: این نمایشگاه به 
مناسبت گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی، با حضور 
کش��ورهای خارجی و هنرمندان و صنعتگران سراس��ر 
کشور در محل دایمی نمایش��گاه های بین المللی تهران 

برگزار می شود. 

 رونمایی از سردیس 
جوان ترین شهید استان

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
چهارمحال و بختی��اری گفت: از س��ردیس جوان ترین 
شهید استان چهارمحال و بختیاری در ششمین جشنواره 

شعر دفاع مقدس رونمایی شد.
س��رهنگ عباس عباسی در مراس��م اختتامیه ششمین 
جش��نواره ش��عر دفاع مقدس در ش��هرکرد اظهار کرد: 
شهید صفدر اسکندری در س��ن ۱4 سالگی در عملیات 

بیت المقدس به درجه رفیع شهادت رسید.

افتتاح 3۵ پروژه کشاورزی در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از افتتاح بیش از ۳5 پروژه کشاورزی هم زمان با هفته جهاد کشاورزی در این استان خبر داد.

رستم غیبی اظهار داشت: بخش کشاورزی از جمله رکن های اساسی و مهم اقتصاد و امنیت کشور در اشتغال، تولید، صادرات، حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی و خدادادی، توسعه تحقیقات 
و فناوری ها به ویژه توسعه مشارکت مردمی است. وی از افتتاح ۳5 پروژه کشاورزی در هفته جهاد کشاورزی خبر داد و ادامه داد: از این ۳5 طرح، هشت طرح در بخش آب و خاک و هفت طرح در بخش 
بهبود تولیدات دامی است. مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان این که در بخش تولیدات گیاهی نیز ۱۱ طرح در هفته جاری افتتاح می شود، خاطرنشان کرد: چهار طرح نیز در بخش 

صنایع تبدیلی تکمیلی کشاورزی و پنج طرح در بخش شیالت و امور آبزیان در نظر گرفته شده است.

معاون سیاسی - امنیتی دادستان کل کشور گفت: دغدغه مقام معظم رهبری، فرهنگ این مرز و بوم 
است، اما آنچه امروزه شاهد هستیم، حاکی از کم کاری و کم توجهی بوده و دشمن در عرصه فرهنگ 

به نابودی کشور و نظام جمهوری اسالمی دلخوش کرده است.
سید مرتضی بختیاری در نشس��ت تخصصی مدیران فرهنگی اصفهان که به همت این ستاد برگزار 
شد، اظهار کرد: امروز ایران اسالمی تنها کشوری نیس��ت که تهاجم فرهنگی را یک مساله جدی و 
واقعی می داند، بلکه تمام کشورهای غیر اروپایی و غیر آمریکایی و حتی اروپایی ها در مقابل فرهنگ 

مهاجم آمریکایی ها و بر سر مساله فیلم و امور هنری، فریاد برآورده اند.
وی با عنایت به فرامین و تاکیدات مقام معظم رهبری، مساله فرهنگ را برای هر جامعه بشری یک 

مساله حیاتی برشمرد و گفت: فرهنگ صحیح در نظام اسالمی، فرهنگی است که با مبانی اسالمی، 
منطق و عقل و خرد، همسان و همگان باشد و اگر چنین فرهنگی در جامعه تحقق پیدا کند، آن جامعه 

به سمت رشد اقتصادی و رفاه و آزادی حرکت خواهد کرد.
اس��تاندارد س��ابق اصفه��ان بی��ان ک��رد: حقیقتی ک��ه نام��ش فرهن��گ جامعه اس��ت اهمیت 
دارد و اگرم��ا ای��ن مجموع��ه بن��ای فرهنگ��ی را مهندس��ی و از آن حراس��ت و حفاظ��ت 
نکنی��م، عوام��ل گوناگ��ون تاثیرگ��ذار در فرهن��گ، قس��م نخورده ان��د ک��ه چ��ون م��ا کاری 
 نمی کنی��م، آنه��ا ه��م کاری نکنند، ن��ه؛ آنه��ا اث��ر خودش��ان را می گذارن��د و کار خودش��ان را 

می کنند.

معاون دادستان کل کشور:

کم کاری  و کم توجهی مسؤوالن در حوزه فرهنگ جبران شود

ریی��س جمه��وری کش��ورمان در ضیاف��ت ش��ام همت��ای ت��رک خ��ود گف��ت: رواب��ط ای��ران و 
 ترکی��ه ب��ا توج��ه ب��ه اش��تراکات ف��راوان تاریخ��ی، هم��واره پای��دار و در مس��یر ترق��ی، توس��عه

 یافته است.

روابط ایران و ترکیه همواره پایدار و در مسیر ترقی است
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۲



یادداشت

عضویت رایگان جوانان در 
کتابخانه های عمومی استان

مدی��ر کل کتابخان��ه ه��ای  عموم��ی اس��تان 
 اصفهان گفت: به مناس��بت روز ج��وان، عضویت 
درکتابخانه های عمومی اس��تان برای جوانان به 

صورت رایگان انجام می گیرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های 
عمومی اس��تان اصفهان، غالمرضا ی��اوری اظهار 
داش��ت: با توجه به هماهنگي انجام شده با ستاد 
برگزاري هفته جوان در وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المي، عضویت رایگان کلیه اف��راد 18 تا 30 
سال درخواس��ت کننده عضویت در هفته جوان  
امكان پذیر است. وی افزود: طرح عضویت رایگان 
جوانان از تاریخ 18 خرداد ماه آغاز شده و تا پایان 
وقت اداري 24 خردادماه ادامه خواهد داش��ت و 
متقاضیان با عضویت در یک کتابخانه از امكانات 
تمامی کتابخانه های عمومی اس��تان می توانند 
استفاده کنند. یاوری خاطرنش��ان کرد: در حال 
حاضر 272 باب کتابخانه فعالیت می کند و بیش 

از 180 هزار نفر عضو این کتابخانه ها هستند.
 ام�کان اس�تفاده نابینای�ان از ن�رم اف�زار
کتابخان�ه در  ماه�ور  خ�وان   صفح�ه 

 ولی عصر )عج(  فراهم شد 
کتابخان��ه  نابینای��ان  بخ��ش   مس��ؤول 
ولی عصر )عج( اصفهان از تجهیز این کتابخانه به 

نرم افزار صفحه خوان ماهور خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های 
عمومی اس��تان اصفهان، رس��ول رضایی اظهار 
داشت: این نرم افزار می تواند تمام محیط رایانه و 
فضای وب را برای کاربر نابینا به صورت گویا بخواند 
و کاربر مذکور هم از این طریق قادر به فعالیت و کار 
با رایانه خواهد بود. وی با اشاره به این که پشتیبانی 
از زبان فارسی مهم ترین ویژگی این نرم افزار است 
افزود: نرم افزار صفحه خوان ماهور بر اساس صدای 
طبیعی انسان طراحی شده است. رضایی تصریح 
کرد: در صفحه خوان ماه��ور، عالوه بر این صدای 
طبیعی، امكاناتی مثل مترجم و تقویم نیز تعبیه 
شده است. وی خاطرنش��ان کرد: تعدادی تقویم 
سال 1393 به  خط بریل ویژه نابینایان در اختیار 
این کتابخانه قرار گرفته که شامل تمامی رویدادها 
و مناسبت های س��ال 90 به صورت مشروح بوده 
و شماره تلفن های ضروری در 35 صفحه با خط 

بریل هم در آن گنجانده شده است.
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اعزام۶۰پزشکومتخصصبهکربالدرنیمهشعبان
معاون عتبات عالیات مرکز پزشكی حج و زیارت جمعیت هالل احمر از اعزام ۶0 پزشک و متخصص 
به کربالی معلی در نیمه ش��عبان خبر داد. دکتر علی حیدری گفت: این گروه پزشكی به منظور 

خدمت رسانی به زائران کربال در نیمه شعبان، به مدت یک هفته به کربال اعزام می شوند.

3

دکتر ذاکری با بیان این که امس��ال دومین س��ال برگزاری هفته  
 نكوداش��ت اصفهان بود، افزود: ه��دف از برگزاری ای��ن هفته در 
شاهین شهر معرفی شاخص های این شهر به عنوان ساختار مدرن 
و پیشرفته در استان و کشور است. وی با بیان این که شاهین شهر 
پیشرفت ها و قابلیت های علمی، فرهنگی و هنری زیادی را در چند 
سال اخیر داشته است، گفت: وجود 5 دانشگاه و مراکز فرهنگی و 
هنری مختلف در سطح شاهین شهر، مصداقی بر این مدعا در شهری 
 نوساز است. شهردار شاهین شهر در ادامه برگزاری هفته نكوداشت

 شاهین ش��هر را تلنگری برای یادآوری زیبایی ها و پیشرفت های 
حاصل آمده در این شهر به مس��ؤوالن استانی و کشوری دانست و 
افزود: بسیاری از پیشرفت های شاهین شهر در زمینه های علمی، 
فرهنگی و هنری زیر نظر س��ازمان فرهنگ��ی، تفریحی و رفاهی 
شهرداری این شهر اتفاق می افتد. وی شناسایی ظرفیت های علمی 
و نخبگان موجود در شاهین شهر را از دیگر اهداف برگزاری هفته 
نكوداشت شاهین شهر دانست و افزود: در این راستا با برگزاری این 
هفته فضای رقابتی سالم ایجاد خواهد شد که نتیجه   آن پیشرفت 

روز افزون علم و فرهنگ در شهر شاهین شهر است.

برگزاری جشنواره اقوام ایرانی در شاهین شهر
وی در ادامه به برگزاری جش��نواره اقوام در ش��هر شاهین شهر تا 
پایان س��ال جاری نیز اش��اره کرد و اظهار داش��ت: با توجه به این 
که مردم 1۶ قوم مختلف از سراس��ر کشور در شاهین شهر زندگی 
می کنند، این جش��نواره را برگزار خواهیم کرد. ذاکری با بیان این 
که س��رمایه گذای های علمی و هنری طی سال های اخیر در شهر 
شاهین شهر با رش��د قابل توجهی رو به رو بوده اس��ت، ادامه داد: 
راه اندازی دانش��گاه های غیر انتفاعی و فرهنگسراهای مختلف در 
سطح شهر بیانگر این موضوع اس��ت. وی در ادامه به بهره برداری 
از دو فرهنگس��رای جدید در شاهین ش��هر تا پایان س��ال جاری 
 اش��اره کرد و گفت: این دو فرهنگس��را به صورت اختصاصی برای 
خانواده ها در این ش��هر افتتاح خواهد شد. ش��هردار شاهین شهر 
در ادامه در پاسخ به س��وال خبرنگاری مبنی بر فعالیت  نیروهای 
آتش نشانی شاهین شهر در مهار آتش شرکت پاالیش نفت سپاهان 
که 7 خرداد ماه س��ال جاری اتفاق افتاده بود، با انتقاد از مصاحبه  
مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: 45 نیروی امدادی 
همراه با 11 دستگاه خودروی آتش نشانی برای اطفای حریق این 

آتش سوزی اعزام شدند و موفق شدند با مدیریت شخص استاندار 
آتش را به خوبی مهار کنند.

مصاحبه  مدیرکل ستاد بحران استانداری در خصوص 
آتش سوزی جنبه  سیاسی داشت

وی با بیان این که بخش اعظم اطفای حریق شرکت نفت سپاهان 
از ساعت 4:40 تا ۶ صبح توسط نیروهای آتش نشانی شاهین شهر 
اتفاق افتاد، اظهار داشت: این در حالی است که مدیریت بحران 
استانداری اصفهان در محل حادثه حاضر نشدند و در اتاق خود 
نشسته و از نیروهای امدادی آتش نش��انی شهرداری اصفهان و 

شهردار اصفهان برای اطفای 
حریق تش��كر کردند. ذاکری 
با اش��اره ب��ه این ک��ه منكر 
فعالیت نیروهای آتش نشانی 
اصفهان در اطفای این حریق 
نمی ش��ویم، اف��زود: مطالب 
عنوان شده از سوی مدیریت 
بحران اس��تانداری اصفهان 
در خصوص امدادرس��انی در 
آتش سوزی ش��رکت پاالیش 
نفت اصفهان، بیش��تر جنبه  
سیاس��ی داش��ته و به همین 
دلی��ل ش��هردار اصفه��ان را 
عامل مهار این آتش س��وزی 
عنوان ک��رده اس��ت. وی در 
ادام��ه در خص��وص خ��ارج 
کردن شاهین ش��هر از حالت 

خوابگاهی نیز با بیان این که در حال حاضر 30 درصد از ظرفیت 
شاهین شهر به صورت خوابگاهی است، ادامه داد: در حال حاضر 
و با توجه به ایجاد مراکز صنعتی و اشتغال زایی در شهر اصفهان 
اقدامات مناسبی را در راستای خارج کردن شاهین شهر از شهری 
خوابگاهی به شهری زنده صورت داده ایم. وی به اعتبار 4 میلیارد 
و 400 میلیونی سازمان فرهنگی، رفاهی و تفریحی شاهین شهر 
اشاره کرد و افزود:  با توجه به این که تمام فعالیت های عمرانی و 
حقوق و مزایای این بخش از شهرداری شاهین شهر را جدای از 
این اعتبار تامین می کنیم، تمام این اعتبار صرف اجرای برنامه های 

فرهنگی، هنری و علمی در سطح شهر می شود.
راه ان�دازی 93 پ�روژه ت�ا پایان س�ال ج�اری در 

شاهین شهر 
ذاکری با اشاره به جمعیت 1۶0 هزار نفری شهر شاهین شهر گفت: 
در حال حاضر سرانه  فضای سبز برای هر شهروند شاهین شهری، 
1۶ متر مربع است که با اضافه شدن 200 هكتار، این سرانه به 30 
متر مكعب افزایش خواهد یافت. وی به اجرای 93 پروژه با اعتبار 
90 میلیارد تومانی در شهرداری شاهین شهر اشاره کرد و افزود: 
 راه ندازی مترو ی شاهین شهر تا میدان استقالل اصفهان، از این

 پروژه ها است

هم زمان با هفته  مهدویت؛ دومین هفته نکوداشت شاهین شهر برگزار می شود

برنامه ریزی برای راه ندازی سیتی سنتر و کمپینگ برای مسافرانی که از شمال کشور قصد مسافرت به جنوب 
کشور را دارند، از دیگر اقدامات در دستور اجرای شهرداری برای زنده کردن شاهین شهر است

اقوامایرانیدرشاهینشهرگردهممیآیند

 هدف از برگزاری 
هفته نکوداشت 

شاهین شهر 
معرفی شاخص های 

 شاهین شهر
  به عنوان 

ساختار مدرن و 
پیشرفته در استان 

و کشور است

یادداشت

مخالفت هیات مدیره با کناره گیری 
مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان

روابط عمومی خانه مطبوعات و خبرنگاران اس��تان اصفهان، اعالم کرد 
هیات مدیره خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان در آخرین جلسه 
خود به اتفاق آراء، با کناره گیری مدیر این تشكل مخالفت کرد. در آخرین 
جلسه هیات مدیره خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان  پس از 
تبادل نظر در پیرامون مباحث مختلف مطبوعات و رس��انه های استان 
اصفهان  و همچنین برنامه های پیش روی خانه مطبوعات به ویژه برگزاری 
برنامه های بیستمین سالگرد  تاسیس خانه مطبوعات و خبرنگاران استان 
اصفهان، در نهایت منصور گلناری با اکثریت قاطع آرای هیات مدیره در 
س��مت خود به عنوان مدیر خانه مطبوعات  وخبرنگاران استان اصفهان 
ابقا شد واستعفای وی پذیرفته نشد. گفتنی است مدیر خانه مطبوعات و 
خبرنگاران استان اصفهان چندی پیش در همایش تجلیل از پیشكسوتان 

عرصه خبر و رسانه کناره گیری خود را  از این سمت اعالم کرده بود.

انتقال بیماری های میکروبی از 
سبزی های آلوده را جدی بگیرید

یک متخص��ص بیماری های عفون��ی، بیماری های میكروب��ی را عمده 
بیماری های قاب��ل انتقال به واس��طه خوردن س��بزی های آلوده عنوان 
کرد. دکتر علیرض��ا جانبخش ، تصریح کرد: خوردن س��بزی هایی که با 
آب فاضالب آبیاری ش��ده اند، می تواند موجب ایجاد بیماری در دستگاه 
گوارش ش��ود و یا از طریق خون به دس��تگاه های عصبی و گردش خون 
رفته و آنها را نیز درگیر کند. وی تصریح کرد: بس��یاری از میكروب های 
بدن افراد آلوده نیز از طریق فاضالب وارد آب و از طریق آبیاری س��بزی 
با آب آلوده این میكروب ها وارد سبزی ش��ده و از طریق خوردن سبزی 
آلوده، این میكروب ها می توانند در بدن افراد ایجاد بیماری کنند. دانشیار 
دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه خاطرنشان کرد: عالوه بر میكروب های 
مختلف، کرم های روده ای نیز می توانند از طریق خوردن س��بزی آلوده، 
وارد بدن افراد ش��وند.جانبخش با بیان این که در وهل��ه اول باید از آب 
س��الم برای آبیاری محصوالت کشاورزی اسنتفاده ش��ود، در خصوص 
جایگزینی کشت سبزی با محصوالتی همچون گندم عنوان کرد: احتمال 
آلودگی صیفی جات به واسطه آبیاری با آب آلوده وجود دارد، اما آلودگی 
آب در گندم نمی تواند رس��وخ پیدا کند. وی با بیان این که بس��یاری از 
مردم اطالعی در خصوص این که س��بزیجات خریداری شده آنها با چه 
نوع آبی پرورش داده ش��ده ندارند، توصیه کرد: افراد حتما س��بزیجات 
 را قبل از اس��تفاده به وس��یله مایع ظرفش��ویی و ی��ا ضدعفونی کننده 

شست وشو داده و سپس مصرف کنند.

بهره برداري از بازار روز کوثر
 مدیرعامل س��ازمان میادین و س��اماندهی مشاغل ش��هری شهرداری 
اصفهان اعالم کرد: ب��ازار روز کوثر 12 در منطقه 7 ه��م زمان با والدت 
حضرت مهدي)عج( به بهره برداري مي رسد. سیدرضا حكیم فعال گفت: 
عملیات اجرایي و تجهیز بازار روز کوثر 12 در منطقه 7 اصفهان تكمیل 
شده و امیدواریم اواخر هفته جاري هم زمان با والدت حضرت مهدي)عج( 
به بهره برداري برس��د. وي افزود: بازار روز شماره 12 به متراژ یک هزار و 
880 مترمربع در منطقه 7 و در محله زیتون در نزدیكی باغ فدک احداث 
شده اس��ت. مدیرعامل س��ازمان میادین و س��اماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: بازار روز کوثر شماره 13 در شهرک کوثر 
خیابان امام خمینی)ره( به متراژ 3 هزار و 410 متر نیز در مرحله نهایي 
احداث ساختمان است. حكیم فعال اظهار داشت: این بازار روز نیز ظرف 
دو ماه آینده در اختیار ش��هروندان قرار مي گیرد. وی تاکید کرد: در این 
بازارها، شهرداری مایحتاج عمومی و سبدکاالهای مورد نیاز خانواده ها را 
از جمله میوه، سبزی، خشكبار و آجیل، مرغ، ماهی و گوشت با حدود 10 
تا 30 درصد تفاوت قیمت، ارزان تر از دیگر فروشگاه های موجود در شهر 

اصفهان عرضه می کند.

 بیماری های قلبی و تنفسی 
شایع ترین بیماری ها در اصفهان

 بررس��ی آمارهای اعالم ش��ده یک هفته اخیر از س��وی اورژانس استان 
اصفهان نش��ان می دهد که بیماری های قلبی وتنفس��ی ش��ایع ترین 
بیماری ها و موارد اورژانسی در این شهر است. به گزارش روابط عمومی 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی اصفهان، در هفته گذشته، 175 
بیمار با ناراحتی ه��ای قلبی،51نفر با بیماری های تنفس��ی،45بیمار با 
مس��مومیت های دارویی و غذای��ی از خدمات اورژان��س 115 اصفهان 
بهره مند شدند. این آمار نشان می دهد که بیماری های قلبی و تنفسی 
بیشترین فراوانی را در ش��هر اصفهان به خود اختصاص داده است، زیرا 
ش��هر اصفهان به لحاظ وضعیت هوا، یكی از آلوده ترین شهرهای کشور 
 است.کارشناسان فوریت های پزشكی شهرستان اصفهان طی روزهای

3 لغایت9خردادماه س��ال جاری با انجام1520ماموری��ت و با حضور بر 
بالین320بیم��ار و مصدوم به صورت س��رپایی به آنان خدمات رس��انی 
 کرده و در999م��ورد دیگ��ر حادثه دی��دگان را ضمن انج��ام اقدامات
 پیش بیمارستانی، با آمبوالنس های 115 به بیمارستان منتقل نمودند.

اخبار کوتاه
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با برگزاری بیستمین کنگره ملی باروری و ناباروری ایران

 طرح تازه ترین دستاوردها 
در اصفهان

دبی��ر علمی بیس��تمین کنگ��ره ملی 
ب��اروری و ناب��اروری ای��ران گف��ت: 
کنگره مل��ی باروری و ناب��اروری ایران 
در اصفه��ان آغ��از ب��ه کار می کن��د 
 ک��ه در ای��ن گنگ��ره 450 مقال��ه

علم��ی – پزش��كی ارای��ه می ش��ود. 
عط��ااهلل قهی��ری با بی��ان ای��ن که از 
ای��ن تع��داد، 200 مقال��ه به ص��ورت 
س��خنرانی و بقی��ه به صورت پوس��تر 
ب��ه دبیرخان��ه کنگ��ره فرس��تاده و تا 
95 درصد آنها پذیرفته ش��ده اس��ت، 
اظه��ار ک��رد: آش��نایی ب��ا تازه تری��ن دس��تاوردها و تب��ادالت علم��ی در زمین��ه علوم و 
 ش��اخه های مختلف باروری و ناب��اروری از اه��داف برگزاری این کنگره س��ه روزه اس��ت.

 وی اف��زود: ناب��اروری زنان و م��ردان، اندرول��وژی، آزمایش��گاه ART )کمک ب��اروری( ، 
جنین شناسی، ژنتیک، سلول های بنیادی، مباحث مامایی و پرستاری، حفظ باروری، اخالق 
در ناباروری و ...  از موضوعات این کنگره است. کنگره ملی باروری و ناباروری از ساعت 8 صبح 
 امروز 21 خرداد در سه تاالر دانشگاه  علوم پزشكی اصفهان آغاز به کار می کند و تا 23 خرداد 

ادامه دارد.

دینارون��د گفت:خبر خوش��ی برای 
بیم��اران »ام اس« دارم و آن این که 
داروی ایران��ی اینترفرون بت��ا برای 
مبتالیان به »ام اس« ارزان می ش��ود 
و کسانی که تا این هفته بین 50 تا90 
هزار تومان برای تهیه این دارو هزینه 
می کردند، از این پ��س نیمی از آن را 
می پردازند. رس��ول دیناروند رییس 
س��ازمان غذا و دارو طی یادداش��تی 
عنوان کرد: بس���ته تحول در نظ�ام 
س��المت، مجموعه ای متن��وع ب�رای 
حم�ایت از گروه ه�ا و اقش���ار مختلف جامعه اس��ت و بیماران صعب العالج یا مبتالیان به 
 بیماری های خاص که اقدامات درمانی آنها هزین��ه های باالیی را می طلبد جزو مشموالن این 

طرح هستند
 بس����یاری از این بیماران و خانواده های آنها ق��ادر به ت�امین تم���ام هزین�ه های درمان 
و مراقبت نیس��تند. در بودج��ه مبل��غ 200 میلیارد تومان ب��رای این منظ��ور پیش بینی 
 ش��ده اس��ت که بخش��ی صرف تامین هزینه های دارویی و بخش��ی برای اقدامات درمانی

 استفاده می شود.

ش�هردار شاهین ش�هر در نشس�تی ب�ا خبرن�گاران ضم�ن تبری�ک والدت حض�رت  گروه جامعه 
علی اکبر )ع( و هفته  جوان، به برگزاری هفته نکوداشت شاهین شهر هم زمان با هفته  مهدویت زاینده رود

اشاره کرد و ادامه داد: هفته بزرگداشت شاهین شهر برگرفته از خالقیت های فرهنگی، هنری 
و علمی شاهین شهر است که نتیجه  آن برگرفته شده از جمعیت 98 درصدی باسوادان در این شهر است.

رییس پلیس آگاهی استان:

 گانگسترها در اصفهان به دام افتادند
ایران در کشف جرایم جنایی در آسیا سرآمد است

رییس پلیس آگاهی اس��تان اصفه��ان با بیان این ک��ه ایران در 
 کشف جرایم جنایی در آسیا سرآمد اس��ت، از کشف باند بزرگ 
س��رقت های مس��لحانه در ش��هرهای مختل��ف کش��ور و با نام  

گانگسترها در اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، سرهنگ سّتار خسروی در نشست 

خبری با خبرنگاران اظهار داشت: سیاست جنایی کشور و استان در پاسخ به پدیده های 
مجرمانه بسیار قاطع است و مجموع دستگاه های ذی ربط از جمله مسؤوالن اجرایی، 
دستگاه های قضایی و پلیس از هماهنگی بسیار مناسبی در این زمینه برخوردار هستند.

وی امنیت مناسب استان اصفهان را ناشی از تالش های دستگاه ذی ربط و مشارکت و 
اعتماد خوب شهروندان دانست و اظهار داشت: در سال 92 کشفیات در حوزه سرقت، 
20 درصد بوده و در مجموع کش��ف جرایم1۶/5 درصد نسبت به سال 91 رشد داشته 
 اس��ت. رییس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان  تاکید کرد: همچنین سرقت های خشن

 15 درصد کاهش و کش��ف آن13/2 درصد رشد داش��ته که این امر با انهدام باندهای 
فعال در سرقت های خشن و با زورگیری و دس��تگیری مجرمان حرفه ای و قلع و قمع 

آنها محقق شده است.
وی با بیان این که با افزایش کش��ف11/8 درصدی سرقت های مسلح، این شاخص به 
82/۶ درصد رسیده است، بیان داشت: در س��ال 92 عالوه بر کشف قتل های صورت 
گرفته، قتل هایی از سنوات گذشته نیز کشف شد؛ دو مورد قتل هایی بود که 20 سال 
پیش به وقوع پیوسته و قاتالن با هویت های جعلی در حال زندگی در مكان های دیگر 

بودند.
وی با بیان این که اصفهان قوی ترین استان در کشف جرم  محسوب می شود، تصریح 
کرد: در س��ال 92 از مجموع جرایم،94/۶ درصد مربوط به س��رقت،0/7 درصد جرایم 

جنایی و4/7 درصد اقتصادی و مالی بوده است.
سرهنگ خسروی با اش��اره به این که در سال جاری برای نخس��تین بار کاهش وقوع 

سرقت از منازل را ش��اهد بوده ایم، بیان داش��ت:  در دو ماهه نخست سال 93 سرقت 
منازل12/4 درصد کاهش و کشفیات سرقت منازل27/7 درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: این موضوع بدان دلیل اس��ت که در سه ماهه آخر سال 92 طرح هایی 
برای شناسایی و دستگیری باندهای سرقت منازل انجام شد و سارقان حرفه ای منازل 
فعال در سطح کشور و استان شناسایی و منهدم شدند که نیازمند کار قوی اطالعاتی 

و انتظاماتی بود.
ریی��س پلیس آگاه��ی اس��تان اصفهان گف��ت: همچنین س��رقت از مغ��ازه ها برای 

 نخس��تین بار 1۶ درصد کاهش و از س��ویی کشفیات س��رقت از مغازه ها 50/4
 درصد افزایش یافته است.

وی با اش��اره به این که کش��فیات س��رقت مس��لحانه به ش��اخص 100 درصد 
 رس��یده اس��ت، از کش��ف بن��د ب��زرگ  س��رقت مس��لحانه گانگس��ترها 

خبر داد.
سرهنگ خسروی این باند را جزو خشن ترین باندهای سارقان مسلح و با سوابق کیفری 
متعدد عنوان کرد و ادامه داد:  این باند مجموعا 30 فقره س��رقت مس��لحانه داش��تند 
که 14 مورد آن همراه با تیرانداز ی بوده اس��ت و به س��رقت مس��لحانه  از محموله ها، 
اماکن، دامداری، سرقت از مسافران بین راهی و س��رقت خودرو اقدام می کردند و در 
خرید و فروش س��الح های غیرمجاز نیز فعال بودند. وی ادام��ه داد: از یكی از اعضای 
این باند 4 نفره که اهل یكی از اس��تان های غربی اس��ت، ۶ قبضه سالح جنگی و 1۶0 
عدد مهمات کشف شده است. این مقام مس��ؤول افزود: این افراد در سطح استان های 
اصفهان، قم، شرق تهران، سمنان و کرمانش��اه و دیگر استان ها فعالیت می کردند و در 
 روزی که دستگیر شدند در حال برنامه ریزی برای س��رقت از یكی از طالفروشی های

 تهران بودند.
وی با اش��اره به اقدامات پلیس آگاهی در زمینه دس��تگیری بانده��ای کالهبرداری، 
شرکت های هرمی باند س��رقت از منازل و خودرو و کش��ف کاالهای قاچاق، در زمینه 
تجهیز خودروها و منازل به شهروندان هشدار داد و خواستار فرهنگ سازی در زمینه 
نگهداری اش��یای  با ارزش در صندوق امانات بانک به جای منازل شد. خسروی ضمن 
رد شایعات مبنی بر جنایت های پروژه موس��وم به خفاش و افرادی از کشورهای دیگر 
 در فض��ای مجازی که در روزهای اخیر منتش��ر ش��ده بود، گفت: ش��هروندان مراقب 
پیام��ک ه��ای جعل��ی درب��اره اع��الم برن��ده ش��دن در مس��ابقات باش��ند و هرگز 
 خودروه��ای خ��ود به وی��ژه مدل ه��ای 85 ب��ه پایی��ن را ب��دون تجهی��زات ایمنی 

 رها نكنند.

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

 خبر خوش برای بیماران 
»ام اس«
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اخبار کوتاهيادداشت

سرمايه گذاران فعال در شهرک های 
صنعتی صاحب زمین می شوند

 مع��اون برنامه ریزی و اش��تغال اس��تانداری اصفهان از س��هولت و 
شفاف سازی واگذاری زمین در ش��هرک های صنعتی استان برای 

سرمایه گذاران فعال خبر داد.
علیرضا همدانیان در نشست تخصصی کارگروه امور اقتصادی استان 
اصفهان با توجه به شناسایی مس��ایل و مشکالت سرمایه گذاری در 
استان، اظهار داش��ت: انتظار می رود دستگاه های اجرایی در داخل 

استان نسبت به رفع موانع و مشکالت اقدامات جدی انجام دهند. 
وی با اشاره به اهمیت محصوالت گلخانه ای و صنایع دستی در استان 
اصفهان، افزود: راه اندازی کارگو ترمینال با توجه به جایگاه استان در 

تولیدات، باید سریع تر اجرایی شود. 
معاون برنامه ریزی و اشتغال اس��تانداری اصفهان ادامه داد: در این 
راستا مدیریت استان اصفهان با دو شرکت هواپیمایی به منظور ایجاد 

بیس پرواز از اصفهان در حال مذاکره است. 

نیروگاه شهید منتظری با مشکل 
تامین گاز و آب مواجه است

کارشناس محیط زیست نیروگاه شهید منتظری اصفهان گفت: در 
حال حاضر این نیروگاه با مش��کل تامین س��وخت گاز و کمبود آب 

مواجه است.
محمدجواد صالحی راد در س��تاد دایمی پایش محیط زیست گروه 
آب، کشاورزی، محیط زیست و توسعه پایدار، اظهار داشت: با تامین 
س��وخت مورد نیاز، فعالیت های این نیروگاه با هیچ گونه مش��کلی 

روبه رو نیست. 
وی با بیان این که نیروگاه ش��هید منتظری اصفه��ان با کمبود آب 
مواجه است، افزود: درصدد دریافت خروجی تصفیه خانه شاهین شهر 

برای این نیروگاه هستیم. 
کارشناس محیط زیست نیروگاه ش��هید منتظری اصفهان در ادامه 
تصریح کرد: برای عملیاتی ش��دن این موضوع مشکالتی وجود دارد 
که امیدواریم با رفع س��ریع تر آنه��ا، کمبود آب مورد نی��از نیروگاه 

تامین شود. 
وی با بیان این که تمام پس��اب های نیروگاه اصفه��ان بعد از تصفیه 
مجدد به چرخه فعالیت این نیروگاه باز می گردد، خاطر نش��ان کرد: 

به صورت قطره ای، آب هدر نمی رود و این افتخاری برای ما است. 

تصفیه خانه چادگان سرچشمه 
تامین آب چهار میلیون نفر

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: تصفیه خانه 
و شبکه فاضالب در حال احداث چادگان، به عنوان سرچشمه تامین 
آب چهار میلیون نفر در اس��تان اصفهان اس��ت که در اولویت کاری 

شرکت آب و فاضالب قرار خواهد گرفت.
هاش��م امینی در آیین تودیع و معارفه ریی��س اداره آب و فاضالب 
شهری شهرستان چادگان نسبت به تامین آب مستمر و بدون وقفه 
برای مردم و همچنین ارای��ه خدمات توام با تکری��م ارباب رجوع و 
تکریم پرس��نل تاکید کرد و افزود: پرس��نل، بازوان ش��رکت آب و 

فاضالب هستند و باید همیشه مورد تکریم قرار گیرند.
وی تصریح کرد: همدلی س��ازمانی موجب ایجاد انگیزه در پرسنل و 

موجب ایجاد خروجی رو به رشد و فزاینده ای خواهد شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان بر پیگیری بحث 
شبکه فاضالب و تصفیه خانه فاضالب شهرستان چادگان تاکید کرد 
و ادامه داد: اگر شهری با مشکل کمبود آب مواجه نباشد، دلیلی برای  

این که سرانه مصرف آب را باال ببرد، نیست.

پارک درخشان نورانی شد 
به منظور  ظرفیت سازی برای مشترکان جدید و زیبا سازی مبلمان 
شهری ۱۶۵۰ متر کابل کش��ی فشارمتوسط کراس��لینگ واقع در 

خیابان درخشان احداث شد و در مدار قرار گرفت 
مدیریت اموربرق غرب با توج��ه به کانونی ب��ودن و تراکم پارک ها 
در مح��دوده این امور برق رس��انی به ای��ن مکان ه��ای تفریحی را 
به منظور توس��عه وارتقای فرهنگ ش��هروندی و همچنین حفظ و 
افزایش ش��ادابی همش��هریان و جلوگیری از آلودگی های زیس��ت 
محیطی عملیاتی و اجرا می نماید. به طوری که برق رسانی به پارک 
درخش��ان  واقع در خیابان جدی��د االحداث ش��هدای لیمجیر را با 
 هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال اجرایی و عملیاتی

 نمود. 
در این پروژه نزدیک به ۴۰۰ مترکابل کش��ی فش��ار ضعیف زمینی 
 به منظور کاهش خاموش��ی ها و افزایش قابلیت اطمینان ش��بکه و

 برق رسانی به ساختماهای جدید االحداث خیابان شهدای لیمجیر 
نیزانجام شده است.

تولید10/5 میلیون تنی گندم
معاون وزیر جهاد کش��اورزی از تولید۱۰/۵ میلی��ون تنی گندم در 
س��ال جاری خبر داد و گفت: ثبت نام متقاضیان برای واردات گندم 
که از سوی شرکت بازرگانی دولتی اعالم شده، مشکلی برای تولید و 

برداشت این محصول ایجاد نمی کند.
عباس کشاورز اظهار کرد: گندمی که از مزارع کشور برداشت می شود 
باید س��ه تا چهار ماه داخل انبارها بماند تا قابلیت مصرف در نانوایی 

را پیدا کند.
وی اف��زود: محصولی که امروز برداش��ت می کنیم، م��دت زمانی را 
باید در س��یلو بماند تا بتوان آن را به نان تبدیل کرد. به همین دلیل 
واردات گندم در حال حاضر مشکلی برای تولید و تولیدکنندگان به 

وجود نمی آورد.
معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: میزان 
تولید گندم داخلی در سال جاری حدود۱۰/۵ میلیون تن پیش بینی 

می شود.
کش��اورز با اش��اره به این که خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
جزو وظایف قانونی و ذاتی س��ازمان تعاون روس��تایی است، گفت: 
 در این راستا سازمان تعاونی روس��تایی از نیمه فروردین ماه تاکنون 
دو میلیون و ۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریده که این میزان 3۵ 
درصد بیشتر خرید تضمینی گندم در مدت مشابه سال گذشته است.

وی ادام��ه داد: افزایش میزان خرید تضمینی گندم نش��ان می دهد 
که سیاس��ت گذاری های دولت و جه��اد کش��اورزی از تعیین نرخ 
خرید تضمینی، تامین نهاده های مورد نی��از گندم کاران، چگونگی 
و تعداد مراکز خرید و غیره به گونه ای است که توانسته انگیزه آن ها 

را افزایش دهد.
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ریی��س اداره پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 
اصفهان گف��ت: ارزش گ��ذاری اقتصادی بر موض��وع آب صورت 
گرفته و ارزش گ��ذاری اقتصادی در زمینه موض��وع خاک نیز در 
حال انجام اس��ت. مریم کرمانی در جلس��ه س��تاد دایمی پایش 
محیط زیست گروه آب، کشاورزی، محیط زیست و توسعه پایدار، 
با اشاره به این که سازمان محیط زیس��ت اقداماتی را در راستای 
ارزش گذاری اقتصادی روی موضوع آب و خاک انجام داده است، 
اظهار داش��ت: زمانی که ارزش گذاری اقتصادی روی این مباحث 

انجام شود، میزان جرایم زیست محیطی در این زمینه نیز براساس 
ارزش گذاری اقتصادی مشخص می شود. 

وی با بیان این که محیط زیست جرایم زیست محیطی را دریافت 
نمی کند، بلکه این جرایم از سوی شهرداری دریافت می شود، افزود: 
در حال حاضر صحبت هایی در این زمینه با استانداری شده و قرار 
است که میزان اعتبار و عوارضی را که شهرداری در زمینه محیط 
زیس��ت دریافت می کند ،  در زمینه رس��یدگی به مسایل زیست 

محیطی هزینه کند. 
رییس اداره پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
با اش��اره به این که در راس��تای تهیه و تدوین طرح جامع کاهش 
آلودگی هوا جلسات متعددی را با صنایع کوچک و بزرگ استان 
برگزار کردیم، تصریح کرد: با وج��ود تالش های صورت گرفته در 
راستای رسیدگی به این مشکالت، برطرف کردن برخی از مشکالت 

دشوار و سخت است. 
وی به مطالعات محیط زیست طی سه سال گذشته اشاره کرد و 
بیان داشت: مطالعات زیست پزشکی در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر 
اصفهان در حال نهایی شدن است و در این خصوص منتظر تایید 

سازمان هستیم. 

مع��اون برنامه ری��زی و ام��ور اقتص��ادی جهاد کش��اورزی 
اصفهان گفت: صندوق حمایت از توس��عه بخش کش��اورزی 
اس��تان از ابت��دای تاس��یس ت��ا پای��ان اردیبهش��ت م��اه 
۱3۹3، نس��بت به پرداخ��ت ۲ ه��زار و 3۹۸ میلی��ارد ریال 
 تس��هیالت با نرخ کارمزد س��ه درصد از مناب��ع داخلی اقدام 

کرده است. 
احم��د صفی ب��ا بی��ان این ک��ه ش��رکت صن��دوق حمایت 
از توس��عه بخش کشاورزی اس��تان اصفهان در س��ال ۸3 با 

س��رمایه اولی��ه 7/۹ میلیارد ری��ال با ۱3 عضو تش��کل های 
دام و طی��ور فعالیت خود را آغاز کرده اس��ت، اظهار داش��ت: 
س��رمایه فعلی صندوق پس از ۱۱ مرحله افزایش س��رمایه، 
 ۲3۹ میلی��ارد و ۶۴3 میلی��ون ری��ال ب��ا تع��داد 33۲ عضو 

است.
 معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی اصفهان 
بیان داش��ت: اعطاي تس��هیالت و انجام حمایت هاي مالي به 
تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه گذاري در بخش کشاورزی 
استان، دریافت کمک هاي مالي، اعتبار و هرگونه تسهیالت از 
دولت، بانک ها و سایر شرکت ها و مؤسسات داخلي و خارجي، 
تضمی��ن متقاضیان س��رمایه گذاري براي دریاف��ت اعتبار از 
بانک ها و سایر مؤسسات داخلي، از فعالیت های این صندوق 

است. 
وی ادام��ه داد: حمای��ت از تولیدکنندگان و فع��االن بخش 
کشاورزی استان اصفهان در مواجهه با موقعیت هاي بحراني و 
سایر عملیات و فعالیت هاي مجاز مرتبط با حمایت از توسعه 
سرمایه گذاري در بخش کشاورزی اس��تان اصفهان، از دیگر 

اقدامات این صندوق محسوب می شود.

از ابتدای تاسیس تا پايان ارديبهشت امسال صورت گرفت

پرداخت ۲ هزار میلیارد ريال تسهیالت به کشاورزی
ريیس اداره پژوهش محیط زيست اصفهان:

ارزش گذاری اقتصادی بر موضوع آب نهايی شده است

رییس اتحدیه بافندگان فرش دس��تباف اصفه��ان گفت: در حال 
حاضر مش��کلی برای بافندگان وجود دارد و مشکل این افراد عدم 

حفظ شان و منزلت آنها به عنوان یک هنرمند در جامعه است.
 س��عید عصاچی در ارتباط با اقدام��ات انجام ش��ده در خصوص 
بیمه بافندگان اظه��ار کرد: در حال حاضر ب��ه دنبال صدور کارت 
شناس��ایی برای بیمه بافن��دگان و همچنین دریافت تس��هیالت 
در ارتباط با مجموعه فرهنگی و ورزش��ی ب��رای اعضای اتحادیه 
و بافندگان هس��تیم. وی افزود: افرادی که مش��غول امر بافندگی 
هستند، می توانند در فنی و حرفه ای امتحان بدهند و پس از قبولی 
به بیمه تامین اجتماعی معرفی شوند و هفت درصد حداقل حقوق 

یک کارگر را خود پرداخت  کنند و مابق��ی آن را نیز دولت بپردازد 
و می توانن��د از دفترچه تامی��ن اجتماعی و حقوق بازنشس��تگی 

استفاده کنند.
رییس اتحادیه بافندگان فرش دس��تباف اصفهان تصریح کرد: از 
دیگر اقدامات انجام شده، در زمینه حل اختالفات میان بافندگان و 
کارفرمایان و عملیاتی کردن قوانین جدید است. وی با اشاره به این 
که سه نوع تولیدکننده فرش دستباف در اصفهان داریم، ادامه داد: 
این بافندگان شامل بافندگان خانگی که در خانه های خود دار قالی 

می زنند، کارگاه های نیمه متمرکز که شامل ۲۰ تا 3۰ نفر بافنده 
می شود و مکان هایی که باالی ۱۰۰ نفر گنجایش دارد و کارگاه های 
متمرکز هستند. عصاچی تاکید کرد: در مجموع در شهر اصفهان 
3۸ هزار بافنده داریم که حدود ۲۰ تا 3۰ درصد آنها تک بافندگانی 
هستند که به صورت خانگی کار می کنند و سایر بافندگان نیز در 
کارگاه های نیمه متمرکز کار می کنند و حدود شش کارگاه باالی 

۱۰۰ نفر نیز داریم.
وی مشکل عمده بافندگان را مربوط به بازار فروش فرش دستباف 

دانست و گفت: با توجه به این که در حال حاضر بازار فرش دستباف 
خوب نیست، به تبع آن فروشندگان و بافندگان در خصوص کسب 
درآمد دچار مش��کل می ش��وند. رییس اتحادی��ه بافندگان فرش 
دستباف اصفهان اظهار کرد: به طور قطع در حال حاضر حقوق یک 
بافنده که در واقع یک هنرمند است، شاید چیزی نیست که در شأن 
آن باشد و باید بیش��تر از این ها دریافت کند، اما متاسفانه به دلیل 
رکودی که در بازار فروش فرش دستباف وجود دارد، بیشتر از این 
نیز در توان کارفرمایان نیست. وی ادامه داد: امیدواریم با رونقی که 
بازار پیدا می کند، کارفرمایان بتوانند حقوق بیشتری را به بافندگان 

بدهند که الیق آنها باشد.

بافندگان  به بیمه تامین اجتماعی معرفی می شوند

 مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان بر ضرورت 
ایجاد یک الگوی مناسب جهت احیای بافت فرسوده تاکید کرد و 
گفت : تاکنون بی��ش از ۸۲۰۰ واحد مس��کونی در محدوده بافت 

فرسوده مصوب استان اصفهان احداث شده است.
مهندس غالمرض��ا عمرانی افزود: ب��رای احداث ای��ن واحدهای 
مس��کونی در بافت های مصوب فرسوده ش��هری استان اصفهان 
تاکنون بالغ بر یک هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال تسهیالت به مالکان 

پرداخت شده است.
وی افزود: هم اکنون ح��دود 7 هزار و ۱۸۴ هکتار بافت فرس��وده 
مصوب در3۴ شهر این استان وجود دارد که بیشترین میزان بافت 
 فرسوده در بین ش��هرهای استان مربوط به ش��هرهای اصفهان با 
 دو ه��زار و ۱۵7 هکت��ار، کاش��ان  با 77۰ هکت��ار ، نج��ف آباد  با 

۵7۰ هکتار و خمینی شهر با ۴۱۸ هکتار است.
وی با اشاره به دو روش  احیا و نوسازی بافت های فرسوده در کشور 
گفت: حمایت از ساخت و سازهای مردمی و مداخله مستقیم دولت 
ازجمله اقدامات دولت در جهت افزایش امنیت اجتماعی و فرهنگی 
و توسعه و آبادانی بافت های فرسوده اس��ت. در بخش حمایت از 
ساخت و س��ازهای مردمی این ش��رکت با هدف ترغیب و تشویق 
 مالکان بافت های فرس��وده اقدام به پرداخت تسهیالت  تخفیف

 نیم بهای هزینه صدور پروانه نموده است.
وی افزود: تسهیالت احیا و نوسازی بافت فرسوده امسال به 3۰۰ 
 میلیون ریال برای اح��داث هر واحد مس��کونی افزایش یافته که

 بانک های س��په، مس��کن ، ملی ، صادرات و تجارت و بانک رفاه 
کارگران از جمله بانک های عامل جهت ارایه تس��هیالت هستند. 
وی در ادامه به روش دوم احیا و نوس��ازی بافت های فرس��وده در 
کشور و مداخله مس��تقیم دولت در این اراضی در سه بخش اشاره 
کرد و گفت: بخش اول ش��امل احیا و مرمت ابنیه تاریخی و ایجاد 
کاربری مناسب درآنها مانند اداری، خدماتی، گردشگری و بخش 
 دوم ش��امل س��اماندهی محورهای تاریخی گردش��گری و بهبود

 دسترس��ی ها در بافت ها مانند محور جماله، دردش��ت، جویباره 
 و حمام قاضی در اصفه��ان، کلوان نایین، علوی کاش��ان، دربند و 
بنی طباء در آران وبیدگل و بخش سوم اجرای پروژه های نوسازی 

به صورت الگو در بافت های فرسوده است.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان در ادامه 
به عمده مش��کالت فرآروی بهبود و نوس��ازی وضعیت بافت های 
 فرسوده در کشور اش��اره کرد و گفت: مجهول و فاقد سند بودن و

 قول نامه ای  بودن اکثر پالک های محدوده بافت های فرس��وده 
و مش��کالت حدود ملک و انحصار وراثت و نامناس��ب بودن شکل 
ظاهری ملک و مهاجرت مالکان و مشکالت فرهنگی و اجتماعی، 

ازجمله مشکالت مالکان در این بافت ها است.
وی با اش��اره به برنامه پنجم و الزام دولت در نوسازی ده درصد از 
بافت های فرسوده در هر سال گفت: در حال حاضر قوانین مناسبی 

مانند قانون حمایت از نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده وجود 
 دارد که شایس��ته اس��ت ظرفیت های الزم جهت اج��رای آن در

 بودجه های سنواتی پیش بینی ش��ود تا شاهد رونق جدی احیا و 
نوسازی و بازسازی در بافت های فرسوده باشیم.

مهندس غالمرضا عمرانی یگانه راه حل ممکن رهایی از مشکالت 
 و نوس��ازی بافت های فرس��وده را در مش��ارکت م��ردم و مالکان 
بافت های فرسوده دانست و گفت:  دولت باید اعتماد سازی مناسبی 
در بین مردم انجام دهد تا به طور خودکار ش��اهد حضور مردم در 

امر نوسازی باشیم.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن س��ازان استان اصفهان گفت: 
درحال حاضر سیاست این ش��رکت به عنوان بازوی اجرایی دولت 
بر توسعه فرهنگ مشارکت مردمی در نوسازی بافت های فرسوده 
شهر اس��توار اس��ت . در این راس��تا پرداخت تس��هیالت، جبران 
تخفیفات ش��هرداری و حمایت از حضور بخش خصوصی ازجمله 

این حمایت ها است.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت ایجاد الگوی مناس��ب جهت احیا 
 و نوس��ازی بافت فرس��وده گفت: در حال حاضر یکی از مهم ترین

 راه کار های اجرایی نوسازی بافت فرسوده با حضور مردم، اجرای 
پروژه های تفکیک مجدد اراضی با مشارکت مردم است.مهندس 
غالمرض��ا عمرانی اف��زود: مش��ارکت و همیاری م��ردم و مالکان 
واحدهای مس��کونی، مهم ترین ویژگی و نکته قوت طرح الگوی 

مشارکتی مردمی است. 
وی ادامه داد: اقدامات انجام ش��ده در محله هم��ت آباد اصفهان 
از جمله آم��وزش عموم��ی و چهره به چه��ره اهالی و س��اکنین 
محله  منجر به تش��کیل تعاونی احیا و نوس��ازی محله ش��ده که 

 تا کنون با اس��تقبال شایس��ته مالکین روبرو ش��ده و پیش بینی
 می شود با پیشرفت کار و افتتاح دفتر نوسازی محله این استقبال 

به ۱۰۰درصد برسد.
 وی ادام��ه داد: در ش��هر نجف آباد و محل��ه نوید این ش��هر نیز با

 راه ان��دازی دفت��ر خدم��ات نوس��ازی مح��الت، ه��م اکن��ون 
 ش��اهد پیش��رفت چش��مگیر نوس��ازی ای��ن محل��ه فرس��وده 

هستیم.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان به اهمیت 
راه اندازی دفاتر خدمات نوس��ازی در محالت اش��اره کرد و کفت: 
 این دفاتر در س��ه حوزه تس��هیل گری، کارگ��زاری و مدیریت در

 مح��دوده ه��ای باف��ت های 
فرس��وده فعالیت می کنند که 
از مهم ترین اهداف آنها برقراری 
ارتب��اط با م��ردم و نمایندگان 
آنها به منظور اس��تفاده بهینه 
از ظرفی��ت ه��ا و توانایی های 
س��اکنان محله ها و باال بردن 
سطح آگاهی آنها از تسهیالت 
و امتیازات و بخش��ودگی ها و 
فراه��م آوردن زمین��ه ه��ای 
مش��ارکت در بین مال��کان و 
ساکنان وسایر اشخاص حقیقی 
و به ط��ور خاص تحقق ش��عار 
»شهرس��ازی با م��ردم و برای 

مردم« است.

مديرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان : با اعتبار 15۲0 میلیارد ريال

8۲00واحدمسکونیدربافتفرسودهاحداثشد
 نمايشگاه بین المللی

 مصنوعات چوبی در اصفهان 
مصنوعات چوپ اصفهان به 
جای میزبان ، مهمان است 

 دوازدهمی��ن نمایش��گاه صنایع و ماش��ین آالت چوب، 
 ی��راق آالت، اب��زار و تجهی��زات وابس��ته ب��ا حضور ۶۸ 
شرکت کننده داخلی و خارجی در محل نمایشگاه های 
دایمی استان اصفهان از ۱۹تا ۲3 خرداد ماه در اصفهان 
برپا است. نمایندگان شرکت های فعال در این بخش از 
استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، تهران، مازندران، 
یزد و مرکزی و نمایندگی های ش��رکت های خارجی از 
کش��ورهای اس��پانیا، ایتالیا، ترکیه، ژاپن، چین، تایوان 
و تایلند آخری��ن محصوالت و دس��تاوردهای خود را در 
این نمایش��گاه در معرض دید عموم قرار داده اند.  تولید، 
خدمات و توزیع مصنوعات چوبی و تجهیزات وابس��ته، 
توزیع مواد اولیه صنایع چوب، ماشین آالت صنعت چوب 
و MDF، تولید و عرضه انواع صفحات PVC )فومیزه(، 
انواع دس��تگاه های س��ی ان س��ی و لیزر، فرآورده های 
چوبی و تخته های فش��رده و چند الیه از جمله خدمات 
و محصوالتی هستند که در این نمایشگاه ارایه می شود. 

براساس آمار ارایه شده توسط مسؤول داخلی نمایشگاه، 
3۵ درصد این نمایش��گاه به ماش��ین آالت، ۱۵ درصد 
به یراق آالت، ۲۵ درص��د به مواد اولی��ه و ۲۵ درصد به 
بخش بازرگانی، NGO ها و نشریات علمی و تخصصی 
اختصاص یافته است. محمد شادمند، در حاشیه  برگزاری 
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آالت 
چوب، یراق آالت، ابزار و تجهیزات وابس��ته ب��ا انتقاد از 
روند برگزاری نمایش��گاه مصنوعات چوب��ی در اصفهان 
اظهار داشت: اعتقاد دارم نمایشگاهی که در حال حاضر 
 دایر شده، جنبه  تخصصی ندارد چرا که توسط سازمانی 
غیر مرتبط ب��ا آن در ح��ال برگزاری اس��ت. وی با بیان 
این ک��ه اتحادیه مصنوع��ات چوبی اس��تان اصفهان در 
این نمایش��گاه به جای میزبان بودن مهمان است، ادامه 
داد: اتحادیه صن��ف مصنوعات چوبی اصفه��ان توانایی 
برگزاری نمایشگاه را دارد و این در حالی است که موفق 
به دریافت مجوز برگزاری نمایش��گاه نشد. دبیر انجمن 
صنفی مصنوعات چوبی اصفه��ان  افزود: اتحادیه  صنف 
مصنوعات چوبی اصفهان تقاضای برگزاری این نمایشگاه 
را داشت که علی رغم توانایی در برگزاری این نمایشگاه 
شرکت نمایشگاه ها امتیاز برگزاری آن را به سازمان نظام 

مهندسی استان واگذار کرد.
وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه فعالی��ت ۵ کارخان��ه تولید 
مصنوعات چوبی و فعالیت بیش از ه��زار واحد تولیدی 
بدون پروانه در شهرس��تان اصفهان اظهار داش��ت: این 
تعداد واحد بی��ش از 3 هزار اش��تغال در اس��تان ایجاد 

کرده اند.

مان�ع ف�روش  واردات 
محصوالت نساجی

ب�ازار ل�وازم خانگ�ی 
راکد است

دبیر انجمن نس��اجی اس��تان اصفهان گفت: واردات بی رویه س��بب می شود 
محصوالت تولیدی در نس��اجی های اس��تان در بازار به فروش نرس��د. مظفر 
چلمقانی اظه��ار کرد: با توجه به بازار نا بس��امان فروش محصوالت نس��اجی 
 اصفهان کارخانجات وضعیت خوبی ندارند و تولی��دات آنها در بازار به فروش 
نمی رس��د. در حال حاضر با توجه به عدم فروش محصوالت در بازار بیش��تر 
کارگاه ها با ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند. وی تصریح کرد: سال گذشته 
با توجه به این که اقداماتی در خصوص جلوگیری از واردات محصوالت خارجی 
انجام شد، وضعیت کارگاه های نساجی خوب بود و محصوالت خود را به فروش 
می رساندند. امسال دوباره واردات بی رویه به ویژه واردات نخ آغاز شده و دولت 
نیز تاکنون اقدامی در خصوص آن انجام نداده است و همین امر سبب شده تا 

کارگاه های نساجی استان وضعیت نابسامانی داشته باشند.

رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی گفت: بازار خرید و فروش لوازم 
خانگی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و همچنان دچار رکود است.

اکبر زادمهر در ارتباط با بازار فروش لوازم خانگی، اظهار کرد: امسال نسبت 
به سال گذشته افزایش و کاهش قیمتی در لوازم خانگی نداشتیم و بازار نیز 
همچنان دچار رکود است. در ابتدای سال با توجه به به اندکی افزایش که در 
قیمت ها ایجاد شد، بازار کمی رونق گرفت و مردم خرید خود را انجام دادند.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به این که فروشندگان از 
وضع کنونی بازار ناراضی هس��تند، تصریح کرد: با توجه به این که تغییری 
در نرخ دالر ایجاد نش��ده، بازار دچار رکود است و فروشندگان از این وضع 
ناراضی و م��ردم نیز در انتظار کاهش قیمت ها و بالتکیف  هس��تند که این 

موضوع سبب نارضایتی آنها نیز شده است.

در حال حاضر يکی 
 از مهم ترين 

راه کار های اجرايی 
نوسازی بافت 

فرسوده با حضور 
 مردم، اجرای 

پروژه های تفکیک 
مجدد اراضی با 
مشارکت مردم 

است
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فقدان سند مالكيت
برگ  دو  باارائه  شهريارنيرومندشهرضا  آقاي  اينكه  به  نظر 
استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي 
مفقود شدن سند مالكيت ششدانگ قطعه زمين شماره چهل واقع 
ثبتي  درمزرعه مهديه شماره يكصدوهفتادويك اصلي بخش يك 
شهرضاشده كه سندمذكورذيل ثبت 12904 درصفحه 232 دفتر 
139 بنام نامبرده وبموجب راي شماره 7051 – 5 / 2 / 84 هيئت 
سهم   1856 از  مشاع  سهم  شهرضامقدار275  ثبت  اختالف  حل 
14 / 2 / 84 هيئت حل   – ششدانگ وبموجب راي شماره 7092 
اختالف ثبت شهرضامقدار317 سهم مشاع ازمالكيت نامبرده كم 
نموده  المثني  صدورسندمالكيت  درخواست  نامبرده  گرديداينك 
است كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 
يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي 
معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند 
مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از 
انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه 
مهلت  واگر ظرف  نمايد  تسليم  معامله  يا سند  مالكيت  اصل سند 
مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر 
وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا 
نزد معترض در  آن  بر وجود  مبني  سند معامله صورت مجلس 
دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به 
ارائه دهنده مسترد مي گردد.    مير محمدي - رئيس ثبت اسناد 

وامالك شهرضا

فقدان سند مالكيت
دو  باستناد  آغاميربدفرزندسيدمهدي  اشرف  ورثه  اينكه  به  نظر 
برگ استشهاديه محلي كه هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده 
وباارائه گواهي حصروراثت وفرم 19 مالياتي مربوطه مدعي مفقود 
شدن سند مالكيت بيست وشش حبه مشاع از72 حبه  ششدانگ 
قطعه زمين شماره 37 فرعي از157 اصلي بخش يك شهرضاشده 
بنام   136 دفتر   61 صفحه  در   12257 ثبت  سندمذكورذيل  كه 
اينك نامبرده درخواست سندالمثني  اشرف آغاميربدثبت گرديده 
ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئين  ماده  دراجراي  اندكه  نموده 
مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي 
وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده 
روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خودرابامدارك مثبت تسليم 
نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسدويا اصل سند مالكيت 
المثني را طبق  اداره ثبت سند مالكيت  ياسندمعامله تسليم نگردد 
مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .واگرسند مالكيت 
نزد  آن  بر وجود  مبني  ارائه گرددصورت جلسه  معامله  يا سند 
المثني  متقاضي  به  آن  تنظيم ويك نسخه  معترض در دو نسخه 
واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهدشد مير محمدي - رئيس 

ثبت اسناد وامالك شهرضا

ابالغ رای 
تاريخ   109  : دادنامه  شماره   1061/92  : پرونده  كالسه   23434
93/2/20 مرجع رسيدگی شعبه 22 شورای حل اختالف خواهان 
بهرامی   بهرام  خوانده  زينالی  مهناز   -2 غفاری  يوسف   -1  :
مجهول المكان خواسته مطالبه خسارت به مبلغ 46000000 ريال 
گردشكار : پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن بكالسه 
فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء قاشی 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدوری 
رای می نمايد . رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهانها 
آقای بهرام  1- يوسف غفاری 2- مهناز زينالی بطرفيت خوانده 
بابت  ريال  ميليون   46000000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  بهرامی 
پژو  سواری  اتومبيل  قيمت  افت  و  تصادف  از  ناشی  خسارت 
پارس به شماره انتظامی 391 ی 73 ايران 77 مدل 1389  هزينه 
كارشناسی هزينه پاركينگ هزينه اياب و ذهاب به انضمام مطلق 
خواهان  ابرازی  مستندات  اصول  به  توجه  با  و  قانونی  خسارت 
خواهان  كه   92/12/24 مورخه  صورتجلسه  پرونده  دستورات 
بپرداخت مبلغ 25000000ريال از خسارت وارده رابه نام خوانده 
دريافت نموده ام و نسبت و نسبت به اين قسمت ادعای ندارم و 
اتوميبل مذكورمبلغ سه  مطالبه مبلغ 15000000 ريال افت قيمت 
را  اياب وذهاب وديگر خسارات وارده  بابت هزينه  ريال  ميليون 
قانونی  ابالغ  با وصف  خوانده  عدم حضور  به  توجه  وبا  نموده 
وارد  بخواسته خواهان  ايرادی  يا  و  اعتراضی  هيچگونه  اينكه  و 
دانسته  ثابت  و  وارد  را  خواهان  دعوی  شورا   . است  ننموده 
مستندا  به ماده 198-519 522 قانون آئين دادرسی مدنی حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال بابت افت 
قيمت اتومبيل سواری پژو پارس و رای مطابق نظريه كارشناسی 
و  ميليون  يك  مبلغ  ذهاب  و  اياب  هزينه  بابت  ريال  ميليون  سه 
هشت  و  يكصد  مبلغ  كارشناسی  هزينه  بابت  ريال  هزار  پانصد 
اعالم  دادرسی در حق خواهان صادر و  بابت هزينه  هزار ريال 
هر  فقد  به  توجه  با  خواهان  خواسته  مازاد  به  نسبت  نمايد  می 
گونه دليل مستند ا به ماده 197 قانون آئين دادرسی مدنی قرار 

مدت  ظرف  غيابی  صادره  رای  نمايد  می  اعالم  و  صادر  رد 
بيست روز قابل واخواهی در همين شعبه سپس ظرف مدت بيست 
حقوقی  عمومی  محاكم  در  خواهی  نظر  تجديد  قابل  ديگر  روز 
حل  22 شورا ی  قاضی شعبه   4580 الف  .م  باشد  می  اصفهان 

اختالف

ابالغ رای 
تاريخ   40  : دادنامه  شماره   905/92  : پرونده  كالسه   23433
93/2/13 مرجع رسيدگی شعبه 38  حقوقی شورای حل اختالف 
خواهان : 1- سعيد ساكی   سپاهانشهر بلوار توحيد مجتمع نوبهار 
واحد 2 خوانده : محمد رستمی الخورشيد مجهول المكان خواسته 
مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال به انضمام خسارت تاخير تاديه و 
هزينه دادرسی  گردشكار : پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و 
ثبت آن بكالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی 
اعضاء قاشی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدوری رای می نمايد رای قاضی شورا در خصوص دعوی 
مطالبه  بخواسته  الخورشيد  بطرفيت محمد رستمی  سعيد ساكی 

مبلغ بيست ميليون ريال به انضمام خسارت تاخير تاديه و هزينه 
دادرسی با توجه به محتويات پرونده دادخواست تقديمی خواهان 
كه مبلغ بيست ميليون ريال به خوانده پرداخت نموده تا محموله 
و بار آهن جابجا نمايد كه اقدام نكرد و گواهان اظهارات خواهان 
را تاييد نموداه اند و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونی نشر آگهی 
در جلسه رسيدگی حاضر نگرديده و اليحه ای هم تقديم ننموده و 
دفاع موثری از خود بعمل نياورده است لذا بر شورا ثابت تشخيص 
داده مشروط باستناد ماده 198 و بند ب ماده 230 ق آ د م حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 104000 ريال هزينه دادرسی و خسارت تاخير 
تاديه از زمان تقديم دادخواست 92/11/6 لغايت زمان اجرای حكم 
در حق خواهان رای صادر و اعالم می نمايدرای صادره غيابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه 
می باشد .  .م الف 4577 قاضی شورای حل اختالف 38 حقوقی 

اصفهان 

ابالغ 
شورای  حقوقی  سوم  شعبه  محترم  126رياست  23432شماره 
حل اختالف اصفهان احتراما عطف به دعوتنامه موضوع پرونده 
ايام زوجيت  المثل  كالسه 2532 / 92 در خصو ص يقين اجرت 
له خانم طاهره محقيقان عليه مهدی بياتی مجهول المكان اينجانب 
ضمن مراجعه به دفتر آن مقام محترم قضايی. و مطالعه پرونده 
فوق الذكر جهت استماع اظهارات خواهان يا وی در مورد كارهايی 
بدون  منزل مشترك  در  را  آنها  ولی  نبوده  بعهده وی  كه شرعا 
قصد تيرع آنجام ميداده است بحث و تبادل نظر نموده خواهان 
همچنين اظهار می دارد كه از تاريخ 78/1/29 بعقد دائمی خوانده 
در آمده و ثمره ازدواج يك فرزند مشترك  بنام امير حسين بياتی 
كه فعال نزداينجانب  زندگی می كند و بعلت مجهول المكان بودن 
خوانده از تاريخ 84/11/2 تقاضای طالق غيابی نموده ام لذا طی 
دادخواستی تقاضای  اجرت المثل ايام زوجيت از تاريخ 78/1/29 
لغايت 84/11/2) زمان طالق ( نموده ام و در اين ايام كليه خدمات 
منزل شير دادن فرزند پخت و پز كليه كارهای ئيكه شرعا بعهده 
با خوانده  مذاكره  امكان  بعلت عدم  و  دادم  انجام  نبوده  اينجانب 
زوجيت  ايام  المثل  اجرت  ميزان   ) بودن  المكان  مجهول  بعلت   (
خواهان و همچنين با در نظر گرفتن شاخص های موجود هر سال 
از تاريخ 78/1/29 لغايت 84/11/2 از تاريخ شروع زندكی مشترك 
و تاريخ طالق جمعا بمدت 2369 روز بشرح زير بر آورد و اعالم 
 78/1/29 تاريخ  از  زوجيت  ايام  المثل  اجرت  ميزان  ميگردد  نظر 
لغايت 84/11/2 بمدت 2369 روزبا در نظر گرفتن ميزان نرخ تورم 
همه ساله جمعا به مبلغ 55000000 ريال پنجاه و پنج ميليون ريال 
الف 5016 دفتر شعبه سوم  برآورد و اعالم نظرمی گردد.    م 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
پرونده  شماره   9309970354400112  : دادنامه  شماره   23429
9209980364601616 شماره بايگانی شعبه : 921049  شاكی : 
آقای مهدی نيك نفس به نشانی خ نشاط آژنس قاصد نوين متهم 
آقای سعيد عمادی به نشانی مجهول المكان اتهام :ضرب وجرح 
زير  بشرح  و  اعالم  را  دادگاه ختم رسيدگی   : عمدی گردشكار 

مبادرت بصدور رای می نمايد . رای دادگاه :در خصوص اتهام 
جرح  و  ايراد صدمه  بر  دائر  المكان  مجهول  عمادی  آقای سعيد 
عمدی نسبت به شاكی آقای مهدی نيك نفس فرزند مجيد دادگاه 
نظر به شكايت شاكی و گواهی پزشكی قانونی و شهادت شهود 
امارات موجود بزهكاری وی را محرز دانسته  اير قرائن و  وس 
داميه  جرح  برای  اسالمی  مجازات  قانون    709 ماده  به  مستندا 
سمت راست پيشانی و حارصه قدام ساق راست و جوشگاه بجا 
مانده از جراحت جمعا به پرداخت سه ونيم درصد ديكه كامل در 
حق شاكی صادر و اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف 
الف 5034  .م  است  اين شعبه  در  واخواهی  قابل  ده روز  مهلت  

رئيس شعبه 118 دادگاه جزائی اصفهان 

ابالغ رای 
 280  : دادنامه  شماره   33 1857/92ش   : پرونده  كالسه   23427
حقوقی شورای حل    33 رسيدگی شعبه  مرجع   93/2/28 تاريخ 
خ  قربانعلی  فرزند  نصرآزادانی  حسينعلی   -1  : خواهان  اختالف 
آتشگاه خ بهشت كوی بوستان نبش بن بست بوستان پالك 129  
مطالبه  خواسته  المكان  مجهول  خوزانی   امينی  وهاب   : خوانده 
خسارات وارده به اتومبيل  پرايد به شماره انتظامی 13-533 ی 
76 به انضمام مطلق خسارات شورا با عنايت به محتويات پرونده 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نمايد . رای قاضی شورای حل اختالف  در خصوص دعوی آقای 
حسينعلی نصر آزادنی فرزند قربانعلی خواهان پرونده به طرفيت 
خوانده وهاب امينی خوزانی فرزند محمد رضا  به خواسته مطالبه 
مطلق  انضمام  به  الذكر  فوق  پرايد  خودرو  به  وارده  خسارات 
خسارات وارده با توجه به دادخواست تقديمی و اظهارات خواهان 
در جلسه رسيدگی مبنی بر اينكه خوانده  بر اثر بی توجهی از عقب 
با خودروی خواهان برخورد كرده و بعد از تسليم كارت خودرو 

تعمير خودرو  گاه جهت  تعمير  به  رفتن  عنوان  تحت  به خواهان 
فرار ی شده و اينكه از بيمه مبلغی دريافت ننموده و نيز وجود 
باقی  اعتراض  از  كه مصون  داگستری  رسمی  كارشناس  نظريه 
مانده و علت تصادف را كارشناس بی احتياطی راننده وسيله نقليه 
پشت سر به علت عدم توجه به جلو اعالم نموده است ، نيز اينكه 
خوانده علی  رغم ابالغ قانونی در جلسه حاضر نشده و اليحه ای 
به شورا مبنی بر كذب اظهارات خواهان را ارائه ننموده لذا شورا 
با عنايت به محتويات پرونده دعوی خواهان را مقرون به صحت 
مواد  و  مدنی  مسئوليت  قانون   2 1و  مواد  به  استناد  با  و  تلقی 

قانون آئين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت  198 و 519و522 
ريال  هزار  صد  هشت  و  ميليون  چهار  مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
بابت خسارات ناشی از تصادف به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
يكصد و بيست و سه هزار ريال هزينه دادرسی و نيز هزينه نشر 
و  كارشناس  هزينه  ريال  ميليون  يك  مبلغ  و  تعرفه  طبق  آگهی 
همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 93/2/6 
تا تاريخ وصول كه محاسبه آن طبق پرونده اجرای احكام شورا 
می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره 
غيابی است و ظرفغ مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در همين شعبه می باشد  م الف 5007 شورای حل اختالف شعبه 
33 حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی

 22 شعبه  رسيدگی:  مرجع   1576/91 پرونده:  23426كالسه 
هشت  تعاونی  شركت  خواهان:  اصفهان.  اختالف  حل  شورای 
باغ  : اصفهان چهار  ناعم بنشانی  به مديريت محمد رضا  بهشت 
زاينده  استوك  پارس  خوانده: شركت  خواجو ساختمان صدف  
رود به مديريت سعيد رجبی و احمد نجار   نشانی اصفهان خيابان 
رزمندگان كوی شاهد . خواسته: مطالبه مبلغ بيست و نه ميليون  
و دويست و پنجاه هزار ريال با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتی اعضاء شورا ختم رسيدگی را اعالم و بشرح آتی 
مبادرت به صدور رأی می نمايد: رای قاضی شورای حل اختالف. 
مديريت  به  بهشت  هشت  تعاونی  شركت  دعوی  خصوص  در 
محمد رضا ناعم به طرفيت شركت پارس استوك زاينده رود به 
مديريت سعيد رجبی و احمدنجار به خواسته مطالبه مبلغ بيست 
و نه ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال وجه يك فقره چك به 
شماره 491396 مورخ 91/8/15 بعهده بانك صادرات 29250000 
ريال به انضمام مطلق خسارات قانونی. با توجه به بقای اصول 
مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانك محال عليه كه داللت بر بدهی خوانده و استحقاق خواهان 
قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اينكه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در 
در جلسه حضور نداشته  وهيچگونه  اليحه و دفاعيات مستند و 
محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
بنظر  ثابت  خوانده  عليه  دعوی خواهان  لذا  ننموده  ارائه  و  ابراز 
می رسد  كه مستندا  به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 
519 و 522 و 515 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ بيست و نه ميليون دويست پنجاه هزار 
ريال  )29250000(بابت اصل خواسته و چهل و شش هزار  ريال 
و همچنين  تعرفه  آگهی طبق  و هزينه نشر  دادرسی  بابت هزينه 
موصوف  های  چك  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت 
بتاريخ 91/8/15 بانك صادرات شعبه حكيم نظامی  تا   491396
تاريخ اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای 
قابل  واقعی  ابالغ  از  پس  روز   20 مدت  ظرف  و  غيابی  صادره 
واخواهی در همين شعبه می باشد. م الف 5005قاضی شعبه 22 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی

بتاريخ   1207  : دادنامه  شماره    583/92 پرونده:  23439كالسه 
92/8/29 مرجع رسيدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان. 
خواهان: بانك مهر اقتصاد به مديريت حميد نوری نشانی اصفهان 
اصفهان خ  : سعيده رحمتی  3 وكيل  توحيد پ  خ  ابتدای  آذر  پل 
مجهول  نشانی  قاسمی  اله  حجت  خوانده  وكالت   دفتر  نيكبخت 
فقره  يك  بابت  ريال   23000000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  المكان 
چك  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضاء 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی 
می نمايد: رای قاضی شورای حل اختالف. در خصوص دعوی 
بانك مهر اقتصاد بمديريت آقای نوری باوكالت خانم رحمتی به 
طرفيت حجت اله قاسمی  به خواسته مطالبه مبلغ 23000000 ريال  
وجه چك به شماره 601252 بعهده بانك سپه به انضمام مطلق 
خسارات قانونی. با توجه به بقای اصول مستندات در يد خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانك محال عليه كه داللت 
دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  بدهی  بر 
ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشته   اينكه خوانده علی رغم  و 
مقام  در  پسندی  محكمه  و  مستند  دفاعيات  و  اليحه  وهيچگونه  
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا 
دعوی خواهان عليه خوانده ثابت بنظر می رسد  كه مستندا  به 
مواد 313 و 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 و 515 قانون 
مبلغ  پرداخت  به  بر محكوميت خوانده  آيين دادرسی مدنی حكم 
بيست و سه ميليون ريال بابت اصل خواسته و 116000  ريال 
بابت هزينه دادرسی طبق تعرفه قانونی  و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررسيد چك موصوف 92/2/7 تا تاريخ اجرای حكم و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و هزينه نشر آگهی  در حق 
خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت 
می  همين شعبه  در  واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  از  پس  روز   20
باشد. م الف 5017قاضی شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ رأی
 281  : دادنامه  شماره  1625/92ش33   پرونده:  23438كالسه 
بتاريخ 93/2/28 مرجع رسيدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف 
اصفهان. خواهان: نادر رجبی پيروز نشانی اصفهان خمينی شهر 
خ امير كبير فرعی 85 خواندگان: 1- فرحناز نظری 2- عباسعلی 
امينی  نشانی هر دو مجهول المكان با عنايت به محتويات پرونده 
و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  شورا  اعضاء  مشورتی  نظريه  اخذ  و 
بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نمايد: رای قاضی شورای 
به  حبيب   فرزند  پيروز  رجبی  نادر  آقای  دعوی  اختالف.  حل 
مطالبه  خواسته  به  امينی    عباسعلی   -2 نظری  فرحناز  طرفيت 
مبلغ 40000000 ريال  وجه چك به شماره های 723083 بتاريخ 
ايران   بانك صادرات  عهده   91/3/5 بتاريخ   723085 و   90/11/5
به انضمام مطلق خسارات قانونی. با توجه به ابالغ قانونی نشر 
آگهی در جلسه رسيدگی حاضر نگرديده   واليحه دفاعيه ای به 
مواد  استناد  به  است  ثابت  شورا  بر  لذا  ننموده  ارائه  شعبه  اين 
آيين  قانون     522 و   519 198و  و  تجارت  قانون  310و313و 
دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خواندگان  به صورت تضامنی 
بابت اصل خواسته و هزينه  به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال 
نشر آگهی طبق تعرفه و يكصد و شانزده هزار  ريال بابت هزينه 
رسيد  سر  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  همچنين  و  دادرسی 
90/11/5 و 91/3/5 تا تاريخ وصول كه محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعالم از سوی بانك مركزی بر عهده اجرای احكام می باشد   در 
حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه می باشد. 
م الف 5014قاضی شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی

خانم  خواهان:   93/2/29 بتاريخ   343  : دادنامه  23421شماره 
بتول حنائی اصفهانی خيابان مشتاق سوم روشن دشت شهرك 
عبد  خوانده  شخصی    منزل   21 سرو  دوم  فاز  رود  زاينده 
الرسول ترويجی  نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه دو 
ختم  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  :شورا  گردشكار  چك   فقره 
رسيدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نمايد: 
رای قاضی شورای حل اختالف. در خصوص دعوی خانم بتول 

حنائی  به طرفيت عبدالرسول ترويجی   به خواسته مطالبه مبلغ 
14500000 ريال  وجه دو فقره چك به شماره های 593743ج 41 
بتاريخ 87/11/19 و 593746ج 41 بتاريخ 87/9/19 به عهده بانك 
محتويات  به  توجه  با  قانونی.  خسارات  مطلق   انضمام  به  سپه 
يد خواهان و صدورگواهی  در  اصول مستندات  بقای  و  پرونده 
ذمه  اشتغال  در  كه ظهور  عليه  محال  بانك  توسط  پرداخت  عدم 
اينكه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  
نيافته   حضور  جلسه  در  كافی  انتظار  و  قانونی  ابالغ  با  خوانده 
مقام  در  پسندی  محكمه  و  مستند  دفاعيات  و  اليحه  وهيچگونه  
ننموده  ارائه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض 
ثابت بنظر می رسد  كه مستندا   لذا دعوی خواهان عليه خوانده 
به مواد 313 و 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 و 515 
قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ بيست و سه ميليون ريال  )14500000(بابت اصل خواسته 
و 108000  ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد چك تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ واقعی قابل واخواهی در همين مرجع و ظرف بيست روز پس 
از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان می 
 باشد. م الف 5070قاضی شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف

 اصفهان 

ابالغ رأی
بتاريخ   269  : دادنامه  شماره    1719/92 پرونده:  23417كالسه 
93/2/28 مرجع رسيدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان. 
بلوار  قهجاورستان  اصفهان  نشانی  رضائی   مجتبی  خواهان: 
المكان  مجهول  نشانی  موقتيان  سعيد  خوانده  بهار  كوی  غدير 
نظريه  اخذ  و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  مطالبه   خواسته: 
آتی  بشرح  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  شورا  اعضاء  مشورتی 
حل  شورای  قاضی  رای  نمايد:  می  رأی  صدور  به  مبادرت 
سعيد  طرفيت  به  رضائی   مجتبی  دعوی  خصوص  در  اختالف. 
به  چك  وجه  ريال    4750000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  موقتيان 
مطلق  انضمام  به   92/10/20 بتاريخ   25291-2016366 شماره 
خسارات قانونی. با توجه به بقای اصول مستندات در يد خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانك محال عليه كه داللت 
بر بدهی خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
در جلسه رسيدگی حضور  قانونی  ابالغ  رغم  علی  اينكه خوانده 
پسندی  محكمه  و  مستند  دفاعيات  و  اليحه  وهيچگونه   نداشته  
ابراز و ارائه  در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
بنظر می رسد  كه  ثابت  لذا دعوی خواهان عليه خوانده  ننموده 
مستندا  به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 
و 515 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 4750000 ريال بابت اصل خواسته و 108000  ريال 
بابت هزينه دادرسی طبق تعرفه قانونی  و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررسيد چك موصوف 92/10/20 تا تاريخ اجرای حكم 
قانونی و هزينه نشر آگهی  در  تعرفه  الوكاله وكيل طبق  و حق 
حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همين شعبه 
 می باشد. م الف 4579قاضی شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف

 اصفهان 

ابالغ رای 
 : پرونده  شماره   9309970350200248 دادنامه  23443شماره 
9209980350200385 شماره بايگانی شعبه : 920428 خواهان 
ها : 1- آقای نفيسه روح االمين 2- آقای مهدی محمدی با وكالت 
آقای مصطفی جواد محب و آقای داود نيك نام همگی به نشانی 
چهار باغ عباسی نبش سيد علی خان مجتمع ميهن ط 2  خواندگان 
المكان 2- دايره  به نشانی مجهول  : 1- آقای محمود مرتضوی 
بانك  پرستی  اصفهان3- سر  استان  امالك  و  اسناد  ثبت  اجرای 
كشاورزی استان اصفهان به نشانی حد فاصل پل فلزی و پل آذر 
جنب آتش نشانی خواسته ها : 1- ابطال اجرائيه ثبتی 2- ابطال 
دستور اجرای ثبت گردشكار : دادگاه با توجه به محتويات پرونده 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می 
نمايد . رای دادگاه در خصوص دعوی خانم 1- نفسيه روح االمين 
فرزند جواد 2- مهدی محمدی با وكالت آقای مصطفی جواد محب 
به طرفيت 1-آقای محمود مرتضوی و 2- دايره اجرای اداره ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان و 3- سر پرستی بانك كشاورزی 
الف   35527 شماره  به  ثبتی  اجرائيه  ابطال  خواسته  به  اصفهان 
به  توجه  با  فوق  شماره  اجرايی  دستور  ابطال  و   87/11/23 /ج 
محتويات پرونده  و با توجه به تصوير مصدق دادنامه های شعب 
به  با توجه  105 كيفری و 12 دادگاه تجديد نظر مركز استان و 
امضا  جعل  با  خوانده  اينكه  بر  مبنی  خواهانها  وكيل  اظهارات 
خواهان و تنظيم قرار داد مضاربه با بانك خوانده سوم مبادرت 
به اخذ وام بنام خواهان می كند  و سپس بانك مربوطه در جهت 
وصول اقساط معوقه وام موصوف مبادرت به صدور اجرائيه و 
توقيف پالك های ثبتی 5933و6153از 28 از طريق اجرای ثبت می 
نمايد و با توجه به طرح شكايت از سوی موكله و احراز جعل و 
استفاده از سند مجعول از سوی خوانده 1 تقاضای بشرح موارد 
خواسته را دارد و با توجه به تعيين وقت رسيدگی و ابالغ وقت 
به خواندگان و عدم حضور ايشان و عدم ارائه اليحه دفاعيه از 
سوی خوانده اول و سوم و ال تعرض گذاشتن ادعای خواهان و با 
توجه به مطالبه پرونده كيفری استنادی و خالصه برداری از آن 
طی صورتجلسه 92/11/19 مبنی بر اينكه فعال خواهان اول اقدام 
طرح شكايت كيفری عليه خوانده رديف اول نموده و دادنامه های 
صادره در خصوص شكايت وی اصدار شده است و مطلبی در 
خصوص ادعای خواهان دوم ندارد و با توجه به جوابيه استعالم 
ثبتی به شماره 327-93/2/3 دادگاه دعوی خواهان اول را محمول 
بر صحت دانسته و مستندا به ماده 198و515 آيين دادرسی مدنی 
حكم بر ابطال دستور اجرايی به شماره 35527 الف / ج 87/11/23 
و اجرائيه صادره بر اساس آن در حق خواهان رديف اول صادر 
و همچنين خوانده سوم را به پرداخت مبلغ شش ميليون و دويست 
خواهان  حق  در  دادرسی  هزينه  بابت  هزارريال  پنج  و  پنجاه  و 
رديف اول محكوم می نمايد و در خصوص خواهان دوم با توجه 
به عدم ارائه حكم قطعی دادگاه در خصوص طرح شكوائيه كيفری 
و اثبات جعليت امضاء وی طرح دعوی صحيح  نبوده و مستندا 
به ماده 2و3 آيين دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان دوم را 
به  با توجه  اول و دوم  نمايد و در خصوص خوانده  صادر می 
عدم توجه دعوی به ايشان قرار رد دعوی به استناد ماده 89 و 
بند 4 از ماده 84 آيين دادرسی مدنی صادر می گرددرای صادره 
حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ دادنامه قابل 
اصفهان  استان  مركز  نظر  تجديد  محاكم  در  خواهی  نظر  تجديد 
می باشد .م الف 4598 رئيس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

بهداد سلیمی  به تیم وزنه برداری 
ذوب آهن پیوست 

در پ��ی تصوی��ب هی��ات مدیره باش��گاه 
ذوب آه��ن اصفهان مبنی ب��ر حضور تیم 
وزنه ب��رداری این باش��گاه در لی��گ برتر، 
بهداد س��لیمی قهرمان المپی��ک به تیم 

وزنه برداری ذوب آهن پیوست.
بهداد س��لیمی وزنه بردار فوق س��نگین 
کشورمان و دارنده مدال طالی بازی های 
2012 المپیک لن��دن، پ��س از توافق با 
سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان، با عقد قراردادی 

یک ساله به عضویت تیم وزنه برداری ذوب آهن درآمد.

مچ اندازی در جام موالي عرشیان  
در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در جام موالی عرشیان مسابقات 

مچ اندازی برگزار می شود. 
حمید محمدي مدیر ورزشي س��ازمان فرهنگي تفریحي شهرداري 
اصفهان اظهار داشت: توس��عه و ترویج ورزش همگاني که به نشاط 
و ش��ادابي در جامعه مي انجامد، در ردیف سیاس��ت هاي س��ازمان 
فرهنگي تفریحي ش��هرداري اصفهان ق��رار دارد. همچنین با توجه 
به شعار سال ۹۳ این سازمان که عبارت است از»کلید ورزش ایمان 
تقوا و پاکدامني است« به نگاه فرهنگي رهبر معظم انقالب نیز توجه 

ویژه اي شده است.
محمدي در ادامه بیان کرد: ش��هرداري اصفهان با بیش از ۳0 مرکز 
ورزشي در حوزه ورزش همگاني، فعالیت هاي جدي و مستمري را 
انجام مي دهد. ما در هر هفته حداقل یک یا دو همایش را در س��طح 
محالت برگزار مي کنیم، از ابتداي سال ۹۳ تا کنون بیش از ۶2 برنامه 
ورزشي همگاني برگزار کردیم مانند همایش هاي دوچرخه سواري، 
پیاده روي، بازی های بومی محلی، ورزش صبحگاهي و ... و فعالیت 

ورزشي بانوان را نیز در این همایش ها مدنظر داشته ایم. 
وي در ادام��ه تاکید کرد:امس��ال در رش��ته هایي مانند فوتس��ال، 
والیبال،بسكتبال، هندبال، بدمینتون، وزنه برداري و ورزش پهلواني، 
جام موالي عرشیان را برگزار خواهیم کرد و برگزاري مسابقات بانوان 
نیز مدنظر قرار گرفته است و برای اولین بار مسابقات مچ اندازی را در 

جام موالی عرشیان خواهیم داشت.

 تابستان و گرمی کالس های
 اوقات فراغت شهرضا 

معاون فرماندار ش��هرضا گفت: در سال 
گذش��ته 2۵ هزار نف��ر در 1۸0 کالس 
برگزار ش��ده اوقات فراغت شهرس��تان 

شرکت کردند. 
س��ید حمید بحرینی در جلس��ه ستاد 
اوقات فراغ��ت شهرس��تان اظهار کرد: 
برنامه های غنی س��ازی اوقات فراغت 
جوانان باید هدفمند، هوشمندانه و توأم 
با همكاری متقابل دستگاه های متولی 
باشد. وی افزود: تدوین برنامه های مناسب و جامع برای غنی سازی 
اوقات فراغت نسل جوان از مهم ترین شیوه های مقابله با آسیب های 

اجتماعی و فرهنگی است.
معاون فرماندار ش��هرضا گفت: در زندگی ماش��ینی امروز تحرک از 
مردم گرفته شده و جوانان اوقات فراغت بیشتری دارند که متولیان 
امور فرهنگی و تش��كل های غیر دولتی باید برای غنی سازی اوقات 

فراغت جوانان تالش مضاعف داشته باشند.
وی ای��ام تابس��تان و کالس های طرح  غنی س��ازی اوق��ات فراغت 
را بهتری��ن فرصت ب��رای آموزش جوان��ان درحوزه ه��ای مهارتی، 
فرهنگ��ی و اجتماعی دانس��ت و تصری��ح کرد: غنی س��ازی اوقات 
 فراغت بستر ش��كوفایی جامعه را فراهم می کند و از اهمیت خاصی

 برخوردار است.
 وی با اش��اره ب��ه این ک��ه جوانان تن��وع طلب نی��از ب��ه برنامه ها و 
رش��ته های جدی��دی دارن��د گف��ت: ب��ه فعالیت ه��ای جدید در 
پایگاه ه��ای اوقات فراغت به عن��وان یک اصل باید توجه بیش��تری 
ش��ود و از رش��ته های کارگردانی و نویس��ندگی با همكاری بخش 
 خصوص��ی در کالس ه��ای اوق��ات فراغت شهرس��تان اس��تفاده

 شود.
وی با تاکید بر این که ستاد غنی سازی اوقات فراغت باید برنامه های 
خود را هدف دار و در جهت توسعه و پیشرفت شهرستان برنامه ریزی 
کند، خاطرنش��ان کرد: ارتقای کیفی برنامه ها و آموزش برنامه های 
فنی و مهارتی باید بیش��تر مورد توجه متولیان و فعاالن این عرصه 

قرار گیرد

اصفهان، پیشتاز در برگزاري 
مسابقات والیبال ساحلي بانوان

به نقل از روابط عمومی هیات والیبال اس��تان اصفهان سومین دوره 
مسابقات والیبال ساحلی بانوان با قهرمانی تیم نوآوران خاتمه یافت. 
مسؤول برگزاری این رقابت ها با بیان این خبر گفت: استان اصفهان 
تنها استان کشور است که مسابقه والیبال س��احلی بانوان را برگزار 
می  کند و تنها هیاتی که کمیته والیبال س��احلی دارد، هیات استان 

اصفهان است. 
ملیحه نوری ادامه داد: س��ه دوره اس��ت که هیات والیبال اس��تان 
اصفه��ان ب��ا هم��كاری س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی ش��هرداری 
مس��ابقات والیبال س��احلی بان��وان را برگ��زار می کند و هرس��اله 
اس��تقبال خوبی از ای��ن رقابت ه��ا ص��ورت می گی��رد. وی افزود: 
هدف هیات والیب��ال اس��تان اصفه��ان از برگزاری ای��ن رقابت ها 
 ایجاد ش��ادی و نش��اط در بین بانوان ورزشكار اس��ت و امیدواریم

 شرکت کنندگان نیز به این حس رسیده باشند. 
نوری خاطر نش��ان کرد: ۳0 تیم در قالب ۸ گروه از شهرستان های 
اصفهان، نجف آب��اد و فالورج��ان از 1۷ خرداد م��اه در زمین های 
والیبال س��احلی باغ بان��وان ناژوان با ه��م به رقاب��ت پرداختند که 
در نهایت تیم ه��ای نوآوران، آزادی، خورش��ید و نور ب��ه مقام های 
اول تا چهارم دس��ت پیدا کردند و از س��وی هیات، م��دال و جوایز 
نقدی ب��ه آنه��ا اهدا ش��د. مس��ؤول برگ��زاری مس��ابقات والیبال 
 ساحلی بانوان خاطرنشان کرد: سطح مس��ابقات باال بود و خیلی از 
شرکت کنندگان و عزیزانی که نتوانسته اند در این رقابت ها شرکت 
کنند، خواهان برگزاری مسابقات والیبال س��احلی در ماه های آتی 
 هستند که هیات والیبال قطعا به خواسته این عزیزان پاسخ خواهد 

گفت. 

درایران ورزشکاران 
اصال قانون را نمی شناسند

مس��عود انصاری مهر گفت: باید مباحثی نظیر تعهدات 
مالیاتی و حقوق ف��ردی و اجتماعی به بازیكنان آموزش 
 داده ش��ود که متاس��فانه در ایران بحث آم��وزش صرفا

 درس گوش دادن شده است.
ی��ک دکت��رای مدیریت آموزش��ی، در خص��وص بحث 
آموزش در ورزش اظهارکرد: بحث آموزش به سه مرحله 
قبل از ورود به مسابقات، در حین مسابقات و در انتهای 
 مس��ابقات مربوط می ش��ود. البته قبل از آموزش مساله

 آماده سازی بس��یار مهم اس��ت، چرا که یک تیم باید از 
 لحاظ س��خت افزاری و نرم اف��زاری و در خصوص بحث

 آماده س��ازی ورزش��كاران و کادرفنی آمادگ��ی الزم را 
باید داش��ته باش��د. وی با بیان این که بع��د از آموزش 
نیز مس��اله هدای��ت تیم مطرح اس��ت، اضافه ک��رد: در 
دنی��ا 40 درصد از انرژی ی��ک تیم صرف آماده س��ازی 
می ش��ود و ۳0 درصد نیز س��هم آموزش اس��ت که باید 
یک مربی خ��وب، تی��م را آم��وزش داده باش��د و برای 
هر برنام��ه ای که در نظ��ر می گیرد، برنام��ه جایگزینی 
هم داش��ته باش��د تا اگر در حی��ن بازی برنام��ه جواب 
نداد، از آن اس��تفاده کن��د. انصاری مهر با بی��ان این که 
مربی بای��د مثل یک ش��طرنج باز عمل کن��د، افزود: در 
 آموزش بحث روان شناس��ی افراد نظیر خ��ود کنترلی، 
خود مدیریتی، خود س��نجی و خود انگیزش��ی، بسیار 
اهمیت دارد که در دنیا به بازیكنان آموزش داده می شود 
حتی بحث آموزش قانون نیز برای ورزشكاران از اهمیت 
باالیی برخوردار است. در صورتی که در ایران ورزشكاران 

ما اصال قانون را نمی شناسند.
وی با بیان این که ورزشكاران ما حتی از حقوق اجتماعی 
خود مطلع نیس��تند، اضافه ک��رد: بای��د مباحثی نظیر 
تعهدات مالیاتی و حقوق فردی و اجتماعی به بازیكنان 
 آموزش داده ش��ود و باید خود بازیكنان تشنه اطالعات 
به دس��ت آوردن باشند.انصاری مهر با اش��اره به این که 
۳0 درصد دیگر س��هم مربی و نقش آفرینی اش اس��ت، 
تصریح کرد: مقوله آموزش قبل از مسابقات بسیار اهمیت 
دارد و باید وقت زیادی را بر روی این موضوع گذاش��ت 
و در حین و بعد از مس��ابقات نیز باز هم مس��اله آموزش 
مطرح است، چرا که باید قبل و بعد از هر بازی تاکتیک ها 
و نقاط ضعف و قوت بررسی ش��ود و حتی خود بازیكنان 
 بتوانن��د تحلی��ل کنن��د و ویژگی های رفت��اری حریف

 را بشناسند.

زاویه

6
مسابقات بسكتبال سميرم  

هم زمان با میالد با سعادت حضرت علي اکبر)ع( و هفته جوان هیات بسكتبال شهرستان سمیرم 
مسابقات بسكتبال آقایان را در سالن 1۷ شهریور شهرستان سمیرم برگزار نمود.نتایج کسب 

شده در رده نوجوانان:1.تیم سالن 1۷ شهریور 2.تیم آموزش و پرورش ۳. تیم سپاه

گروه ورزش-تقریبا همه می دانند که ورزش ایران  مشكل بودجه 
دارد و هم اکنون در این بحران مالی، فدراس��یون وزنه برداری یک 
هزینه اضافه۳۳0 میلیونی هم روی دست ورزش ایران گذاشته که 
البته رییس دوشغله آن چندان بابت تامینش نگران نیست و بر این 
باور است، مردم با کمک هایشان هزینه این بی  تدبیری و بی کفایتی 

را پرداخت می کنند.
پرونده دوپین��گ چهار نوجوان ملی پ��وش وزنه ب��رداری ایران با 
موضع گیری حسین رضازاده و افشاگری پدر یكی از چهار ورزشكار 
دوپینگی، ابعاد تازه تری به خود گرفته است؛ ابعاد جدیدی که به 
روشنی نشان می دهد، یكی در این میان به مردم دروغ می گوید و 

برای تبرئه خود دیگران را متهم می کند.
پدر مصطفی خلیلی، یكی از چهار وزنه بردار دوپینگی که  با اسناد 
و مدارکی در وزارت ورزش حاضر ش��ده بود، به خبرنگاران گفت: 
» روزی که پسر من را از مدرس��ه انتخاب کردند تا وزنه بردار شود، 
گفتم که نمی خواهم او قهرمان ش��ود. فقط می خواهم در جامعه 
امروز، سالم باشد. اگر قهرمانی این اس��ت که عنوان پهلوانی روی 
کسی باش��د و دروغ بگوید و هتک حرمت کند، اصال نمی خواهم 
پسرم قهرمان ش��ود. آنچه مهم اس��ت، منش قهرمانی و پهلوانی 
است که در وزنه برداری ندیدم. جامعه ورزش باید کارها را به سمت 

راستی سوق دهد .«
بنا ب��ر این گ��زارش، ماج��را ب��ه آنج��ا  باز می گردد که حس��ین 

رضازاده،چندی پیش و پس  از چن��د روز بی خبری درباره پرونده 
دوپینگ وزنه برداران نوجوان ایرانی، انگشت اتهام را به سوی مربی 
مازنی این ورزشكاران در شهرستان نشانه رفته  و مدعی شده بود، 
این مربی از ورزش��كاران پول گرفته و برای آن ها داروی غیرمجاز 
تهیه  و حتی آن ها را تهدید کرده که اگر از این موضوع با مسؤوالن 
فدراسیون و حسین توکلی صحبت کنید، از اردو اخراج می شوید. 
رضازاده حتی مدعی شد که چهار ورزشكار دوپینگی این مساله را 
طی نامه ای اقرار  و حتی زیر آن را امضا کرده اند. به این ترتیب، وقتی 
همه گناهان این فاجعه مدیریتی وزنه ب��رداری به گردن فریدون 
غزالیان، مربی مازنی ای��ن چهار تن افتاد، رض��ازاده با قاطعیت از 

محرومیت مادام العمر مربیان خاطی سخن گفت.
اما نقیض سخنان رضازاده هنگامی مشخص شد که  پدر مصطفی 
خلیلی با اسناد و مدارکی  در وزارت ورزش حاضر شد و به خبرنگاران 
گفت: » در سایت فدراسیون وزنه برداری خواندیم که چهار وزنه بردار 
دوپینگی با حضور در فدراسیون، اعتراف نامه ای را امضا کرده اند که 
حداقل می دانم پسر من این کار را نكرده است. همین طور از یكی 
دیگر از بچه ها هم که پرسیدم، فهمیدم که او هم نرفته است. پس 

این خبر کذب است و مورد دارد «.
پدر این ورزش��كار اما در خص��وص ماجرای دوپین��گ نیز نكات 
جالبی گفت: »  زمانی که ماموران نادو ب��ه اردوی  تیم رفته بودند 
تا تس��ت دوپینگ بگیرند، مربی تیم ملی س��ه تن از بچه ها را که 

پسر من هم جزوش��ان بود به اتاقی برده و گفته بود، در را از پشت 
قفل کنند و بی��رون نیایند تا آزمای��ش ندهند. دو نفر از آن س��ه 
نفر، دوپینگش��ان مثبت درآمد و اگ��ر آن زمان از آنه��ا آزمایش 

گرفته می شد و دوپینگشان 
درمی آمد، امروز دیگر این 
اتفاق نمی افتاد و فدراسیون 
هم با محرومیت و جریمه 

رو به رو نمی شد «.
سخنان پدر این وزنه بردار 
نوجوان مش��خصا انگشت 
اته��ام را ب��ه اردوی  تی��م 
ملی، سرمربی و مسؤوالن 
فدراس��یون وزنه ب��رداری 
نشانه می رود. حاال این که 
از میان حس��ین رضازاده و 
خلیلی کدام  یک درس��ت 
می گویند، موضوعی است 
که بای��د ه��ر چ��ه زودتر 
مش��خص ش��ود، زیرا اگر 
اشتباه  از سوی فدراسیون 

بوده، باید هرچ��ه زودتر تصمیمی برای مدیریت این فدراس��یون 
گرفته شود. با توجه به تعطیلی اردوی   تیم جوانان و  شرکت نكردن 
این تیم در مسابقات جهانی پیش رو و همین  طور تهدیداتی که برای 
تیم بزرگساالن وجود دارد، آینده روشنی برای وزنه برداری ایران 
به چشم نمی خورد. از س��وی دیگر، اگر حرف های خلیلی اشتباه 
باشد و مربی ها در شهرستان ها چنین اشتباهات فاحشی را انجام 
می دهند، فدراسیون باید هرچه زودتر برای ساماندهی این ماجرا 
تصمیمی بگیرد. اما نكته عجیب دیگر  در این پرونده، به اظهارات 
اخیر حسین رضازاده مربوط است. رییس فدراسیون وزنه  برداری 
که در سایه این بی تدبیری فدراسیونش با جریمه 100 هزار دالری 
مواجه ش��ده و در صورت نپرداختن آن، ممكن است وزنه برداری 
ایران در آستانه المپیک با خطر تعلیق روبه رو شود، از تامین مبلغ 
جریم��ه از محل کمک های مردمی س��خن گفت. ب��ا این اوصاف 
اعتبار ورزشی ایران درعرصه بین المللی زیر سوال می رود و ترویج 
 خوی پهلوانی از سوی فدراس��یون درذهن اولیا با گسیل داشتن

 نوجوانان شان به فعالیت ورزشی خدشه دار می  شود، اما باید هم 
برای دست اندرکاران فدراسیون این مشكل و اتالف هزینه گزاف 

دشوار نباشد، چراکه همه ازکیسه مردم خرج می شود.

ابهامات عجیب در پرونده دوپینگ وزنه برداران؛

وقتی ازکيسه مردم ،جریمه بی کفایتی آقایان پرداخت شود
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ایران می تواند 
آرژانتین را ببرد

اردوی شیرجه روهای 
ایران در اتریش 

سرمربی تیم ملی فوتبال ترینیداد و توباگو اعالم کرد بازیكنان تیم ایران 
برابر تیم ما بسیار عالی بازی کردند و با این عملكرد حتی می توانند مقابل 

آرژانتین پیروز هم باشند. 
استفن هارت درباره شكست تیمش برابر تیم ملی ایران ضمن بیان مطلب 
فوق گفت: تیم ایران بازی خیلی خوبی را به نمایش گذاشت. به خصوص 
این که بازیكنان روی توپ های مس��تقیم و روی ه��وا طبق برنامه ای که 
س��رمربی این تیم داده بود، بازی خود را به اجرا گذاشتند و شاهد رقابت 
بودیم. وی در خصوص این که ش��اگردانش چند روز پی��ش با آرژانتین 
بازی کرده و مقابل ایران هم به میدان رفتند و این که ارزیابی اش از تیم 
ایران چگونه است، افزود: بازی با آرژانتین و ایران دو سبک کامال متفاوت 
فوتبال است. آرژانتین تیمی با سرعت و عكس العمل باال است، اما معتقدم 

از بعد دفاعی در شرایط خوبی قرار ندارد.

تیم ملی شیرجه ایران برای برپایی اردوی تدارکاتی و شرکت در مسابقات 
بین المللی شیرجه گراتس صبح  امروز چهار شنبه به سمت اتریش پرواز 
کرد.کمیته فنی شیرجه به منظور کسب آمادگی هرچه بیشتر ورزشكاران 
و قرار گرفتن آنها در ش��رایط مس��ابقه نس��بت به برپایی یک دوره اردوی 

تدارکاتی برون مرزی و حضور در مسابقات بین المللی اقدام کرده است.
به همین منظور اردوی اروپایی تیم ملی از تاریخ 21 تا 2۹ خرداد در شهر 
گراتس اتریش برپا می شود. هدف از برگزاری این اردوی تدارکاتی آمادگی 
هرچه بیشتر ش��یرجه روها برای شرکت در مسابقات آس��یایی اینچئون 
کره جنوبی است. تیم ملی ش��یرجه ایران متش��كل از محمدحامد بزمی، 
حمید کریمی، شهنام نظرپور، مجتبی ولی پور و علی شكول  است که در 
این اردو قائم میرابیان و محمدرضا ش��كول به عنوان کادر فنی تیم ملی و 
امید حدیقی، رییس کمیته فنی شیرجه، ورزشكاران را همراهی می کنند.

اخبار تیم ملی فوتبال در برزیل؛کاروان خبرنگاران ایران عازم برزیل شد 
در جریان برنامه آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران در کشور برزیل، 
کی روش و مربیان دیگر تیم ملی در تمرین تنیس فوتبال حضور 

یافت و رقابت او با دیگران، به این تمرین انگیزه بخشیده بود.

صعود ژاپن

کیسوکه هوندا  در گفت وگو با روزنامه نیكان اسپورتس اظهار داشت:  تیم ما به 
اندازه کافی برای رسیدن به جمع هشت تیم پایانی خوب است. البته تردیدی 

وجود ندارد که باید سالم بمانیم و پایبند به اصول باشیم و اشتباهی نكنیم.

رییس فدراسیون 
وزنه  برداری که در 

سایه این بی تدبیری 
فدراسیونش با جریمه 
100 هزار دالری مواجه 

شده که در صورت 
نپرداختن آن، ممکن 

است وزنه برداری ایران 
در آستانه المپیک با 

خطر تعلیق روبه رو شود

ازاین پس به جای واژه بیگانه »کاپیتان«  می گوییم» سریار«

میراث »فردوسی« در دستان »فردوسی پور« 
 ،»captain فرهنگس��تان عبارت »س��ریار« را برای »کاپیتان
 ،»scoreboard »بازی نم��ا« را ب��رای »اس��كوربورد 
 »کن��ج« را ب��رای »کرن��ر corner«، »توپ رهای��ی« را برای 
 »penalty جریمه« را برای »پنالتی« ،»Drop ball دراپ بال«

و »تک« را برای »تكل tackle« برگزیده است.
در آس��تانه جام جهان��ی فوتب��ال و در حالی که قرار اس��ت تب 
فوتب��ال ی��ک م��اه ای��ران را مانن��د هم��ه دنی��ا ف��را بگی��رد،  
فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی قص��د دارد تا از ای��ن رهگذر 
واژگان مص��وب خ��ود را در ح��وزه فوتب��ال همه گی��ر کن��د 
 و ب��رای همی��ن ه��م جلس��ه ای ب��ا گزارش��گران فوتب��ال، 
برنامه س��ازان و مسؤوالن صدا و س��یما برگزار کرده تا همكاری 
آنان را برای اس��تفاده هرچ��ه بیش��تر از این واژگان به دس��ت 
آورد. فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی چندس��الی است که با 
مصوب کردن واژگان جدی��د به جای لغات فرنگ��ی که در زبان 
عامه مردم همه گیر ش��ده قصد دارد به زعم خود از حدود زبانی 
و ادبیات فارسی پاس��داری کند. اما در س��ال های اخیر واژگان 
مصوب این فرهنگس��تان بی��ش از آن که در م��راودات عمومی 
کاربرد داشت باش��د، مایه شوخی و خنده فارس��ی زبان ها شده 
اس��ت.  همه گیر نش��دن این واژه ها و کارکرد معكوس آن ها در 
میان عموم فارس��ی زبانان موجب ش��ده تا ش��ورای واژه گزینی 
فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی دس��ت به دامن صدا و سیما 
ش��ود تا با اس��تفاده از همه گیر بودن این رس��انه مل��ی، واژگان 

مصوب خود را به ب��ه مكالمات روزمره، رس��می و غیر رس��می 
مردم وارد کن��د. فرهنگس��تانی ها پیش ترها از ع��دم همكاری 
صدا و س��یما در فرهنگس��ازی برای کاربردی کردن این واژه ها 
نالیده بودند و حاال از همراهی کردن صدا و س��یما برای عمومی 
کردن واژه ه��ای فوتبالی خبر می دهند. نس��رین پرویزی، مدیر 
ش��ورای واژه گزینی فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی می گوید: 
فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی دفتری در صداوس��یما دارد 
که از طریق این دفتر جلس��ه ای میان فرهنگس��تان و مجریان، 
 گویندگان و دس��ت اندرکاران برنامه های ورزش��ی صداوس��یما

 برگزار شد.
 م��ا مدت ها بود ک��ه می خواس��تیم این جلس��ه برگزار ش��ود و 
خوش��بختانه در این جلس��ه آنها قول همكاری و خودشان هم 
به این مس��اله عالقه مندی نش��ان دادند و زبان فارسی برایشان 
اهمیت داش��ت. اما پرویزی در حالی از عالقه مندی گزارشگران 
صدا و س��یما برای عمومی کردن لغات مصوب فوتبالی س��خن 
می گوید ک��ه نامانوس بودن لغ��ات مصوب در این ح��وزه مانند 
 س��ایر حوزه هایی که ای��ن فرهنگس��تان در آن فعالیت می کند 

بزرگ ترین مانع در راه استفاده از این  واژگان است.
 در نگاهی گذرا به لیس��ت لغات مصوب فرهنگس��تان چندین و 
چند واژه فوتبالی را می بینیم که به نظ��ر می آید معادل چندان 
آشنایی نداشته باشند تا گزارش��گرانی که می خواهند مسابقات 
فوتبال را پرحرارت گزارش کنن��د از آن بهره ببرند و هنوز معلوم 

نیست که برای واژه هایی نظیر »هت تریک« 
 و »کلین ش��یت« چ��ه واژه های��ی را مصوب

 کرده است.
از همین االن هم تصور ای��ن که بخواهیم بازی های 
جام جهانی را با گزارش عادل فردوس��ی پور ببینیم 

در حالی که س��عی دارد از این واژه های 
مصوب فرهنگستان اس��تفاده کند، به 
خودی خ��ود جالب اس��ت و عطش ما 
را برای دی��دن بازی ه��ای جام جهانی 
دوبرابر می کند اما چی��زی که تقریبا از 

اکنون خودمان هم می دانیم این است که 
حتی استفاده از تب جام جهانی هم ممكن 

 نیس��ت کمكی به همه گیر ش��دن این واژگان
 بكند.

 شاید ایراد اصلی جای دیگری باشد؛آنجایی که فرهنگستان زبان 
و ادب فارس��ی قصد دارد برای یک پدیده وارداتی مثل فوتبال، 

حتما معادل های فارس��ی پیدا کند. باالخره باید نشست 
و منتظ��ر ماند و دید ک��ه گزارش��گران تلویزیون هم 
 مانند فرهنگستانی ها دلواپس میراث فردوسی کبیر

 هستند یا نه؟

نمایندگان رس��انه های خبری ایران بامداد دیروزس��ه ش��نبه از 
طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( عازم برزیل شدند. ۳۵ 
خبرنگار و عكاس ایرانی طی دو پرواز به سائوپائولو، خواهند رسید.
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احضار
پرونده  شماره   9310100362000234  : ابالغيه  شماره   23430
در   930233  : شعبه  بايگانی  شماره   9309980362000233  :
پرونده كالسه 9309980362000233  و بايگانی 930233  د 1 
اين شعبه شكايت حسين اخالقی بوزانی عليه حميد رضا كاشانی 
امانت تحت تعقيب قرار گرفته  اتهام خيانت در  به  فرند علی نقی 
است . با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجرای مقررات 
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   115 ماده 
روز   30 مهلت  ظرف  تا  گردد  می  ابالغ  نامبرده  به  كيفری  امور 
شعبه  اين  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  آگهی  اين  انتشار  از 
حاضر گردد بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رسيدگی غيابی بعمل خواهد آمد م الف 5028 داديار شعبه اول 

دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی
تاريخ   1903 شماره  رای  موجب  به   1501-92  : كالسه   23436
يافته  قطعيت  اصفهان  اختالف  حل  شورای   33 حوزه   93/11/3
است كه محكوم عليه مهدی دده بلند فرزند قنبر بنشانی مجهول 
به پرداخت مبلغ سی و هشت ميليون ريال  المكان محكوم است 
بابت اصل خواسته و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه  و مبلغ يكصد 
و شانزده هزار ريال بابت هزينه دادرسی طبق تعرفه و خسارت 
مورخ  به شماره 849250  تاريخ سر رسيد چك  از  تاديه  تاخير 
تعرفه  طبق  وكيل  الوكاله  حق  و  حكم  اجرای  تاريخ  تا   92/8/10
كانون وكال در حق محكوم له و همچنينی نيم عشر در حف اجرای 
احكام مدنی  محكوم له شركت شيراز ريف )پپسی ( مدير عامل 
نيكبخت  بنشانی اصفهان خ  يعقوب كنجايی  پژمانيان وكيل  احمد 
جنب ضلع شرقی دادگستری كل نبش كوچه شهيد صادقی – دفتر 
وكالت نجفقلی فرامرزی طبقه 3  . ماده 34 قانون اجرا ی احكام 
: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد ، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد  يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند ، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد 
مجتمع  حقوقی   33 شعبه   5010 الف  م    . نمايد  اعالم  ، صريحا 

مركزی شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
 : پرونده  شماره   9309970352300373 دادنامه  شماره   23425
9209980352300448 شماره بايگانی شعبه : 920467 خواهان : 
خانم زهرا عبداهلل زاده خشكبيجاری به نشانی ملك شهر – مفتح 
آقای محمد  پارس طبقه سوم خوانده  مجتمع  ك كيان ارثی –   –
رضا نادری به نشانی مجهول المكان خواسته صدور حكم طالق 
به درخواست زوج گردشكار : دادگاه با بررسی محتويات پرونده 
ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می 
عبدالهی  زهرا  خانم  دادخواست  در خصوص  دادگاه  .رای  نمايد 
زاده خشكبيجاری فرزند حسن به طرفيت آقای محمد رضا نادری 
اجرای  برای  وكالت  اعمال  استيذان  خواسته  به  سياوش  فرزند 
صيغه طالق به لحاظ تحقق شرط ضمن العقد با عنايت به تصوير 
مصدق سند ازدواج به شماره ترتيب 3606 دفتر رسمی شماره 
نكاح  عقد  سبب  به  زوجيت  رابط   ) رشت   ( گيالن  ثبت  حوزه   3
دائم فيما بين آنها محرز است . اجماال زوجه اظهار داشته است 
همسرش با وی سوی رفتار داشته و بيش از نه ماه است منزل 
مشترك را ترك كرده  است هيچ گونه نفقه ای نمی پردازد با اين 
وصف زندگی برايش غير قابل تحمل است فهميدم ازدواج مجدد 
نموده است دادگاه : شهود بر ترك منزل از سوی زوج شهادت 
داده اند زوج در دادگاه حضور نيافته و اليحه ای نيز در رد ادعای 
خواهان و داليل ابراز ارائه نكرده است از سوی ديگر تالش داور 
زوجه و نيز مركز مشاوره خانواده به عنوان دوار زوج در جهت 
طالق  بر  اصرار  زوجه  و  است  نشده  واقع  موثر  سازش  ايجاد 
قانون مدنی  استناد مواد 234 و 237و1119  به  بنابراين و  دارد 
و مواد 26و27و29 قانون حمايت از خانواده ضمن احراز شرط 
يازدهم شروط ضمن العقد نكاح به خواهان اجازه داده می شود با 
مراجعه به يكی از دفاتر رسمی ثبت طالق با انتخاب يكی از انواع 
طالق خود را مطلقه سازد اعتبار اين گواهی برای تسليم به دفتر 
رسمی طالق سه ماه از تاريخ قطعيت رای  می باشد باعنايت به 
مفاد مواد 31و 37 قانون حمايت هانواده رعايت جهات شرعی و 
قانونی اجرای صيغه طالق و ثبت آن و يادآوری حقوق و تكاليف 
آنها پس از طالق به عهده سر دفتر محترم خواهد بود در مورد 
حقوق فی مابين از جمله مسائلی مالی زوجه در جلسه 92/11/13 
اظهار داشته است فرزندان مشترك كبير هستند و راجع به مسائل 
تمايل جداگانه  و در صورت  ندارد  به زوج دسترسی  فعال  مالی 
پيگيری خواهد كرد لذا دادگاه مواجه با تكليف ديگری نمی باشد 
قابل  ابالغ  از  پس  روز  بيست  مدت  و ظرف  غيابی  رای صادره 
واخواهی دراين دادگاه می باشد م الف 5092 اعلمی دادرس شعبه 

23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
278بتاريخ   : دادنامه  شماره   1392-92  : پرونده  23423كالسه 
93/2/17 مرجع رسيدگی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان 
خواهان : علی اله مراديان نشانی : اصفهان خيابان كمال اسماعيل 
كوچه طباطبائی بن بست دانشور پالك 6 خوانده : مجيد شعاعی 
: مهدی بالغی و منصور غريبان  مجهول المكان  خواسته : انتقال 
سند گردشكار : پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به 
كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء 
مبادرت  زير  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  شورا  قاضی 
دعوی   در خصوص  قاضی شورا  رای   . نمايد  می  رای  بصدور 
آقای علی اله داديان به طرفيت آقای مجيد شعاعی و مهدی بالغی 
و منصور غربيان به خواسته انتقال سند يك دستگاه ال نود مدل 
1388 به شماره پالك 496ی 26 ايران 13 مقوم به 50000000با 
احتساب هزينه دادرسی و كليه خسارات وارده با توجه به اوراق 
و محتويات پرونده و مالحظه قولنامه مورخ 91/9/16  فی مابين 
طی  دوم  رديف  خوانده  اينكه  و  اول  رديف  خوانده  و  خواهان 
وكالت نامه 120751 بتاريخ 91/12/21 حيث انجام مراحل قانونی  
پالك وكالت به خواهان داده است و با توجه به اينكه خواندگان 

در جلسه رسيدگی حاضر نگرديده و اليحه ای نيز ارسال ننموده 
پالك  تعويض  به  اقدام  وكالت  همان  با  خواهان  ضمن  در  اند 
لذا  دارد  مالكيت خواهان  از  نيز   آمده  به عمل  استعالم  كه  خود 
دعوی خواهان مقرون به صحت تشخيص داده و به استناد مواد 
10و219و220 قانون مدنی و 198و515و519 قانون آئين دادرسی 
مدنی حكم بر محكوميت خوانده رديف دوم آقای مسعود بالغی 
انتقال سند يكدستگاه ال نود مدل  در دفتر خانه اسناد رسمی و 
1388 به شماره پالك 496ی26ايران 13 به نام خواهان و نسبت 
به خوانده رديف اول و سوم به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئين 
دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد  م 
الف 5074 قاضی شورای حل اختالف 13 حوزه قضائی اصفهان 

ابالغ رای 
45بتاريخ   : دادنامه  شماره   1173/92  : پرونده  23420كالسه 
93/1/31 مرجع رسيدگی شعبه : 23 شورای حل اختالف واخواه : 
بانو صغری صفايی نشانی : خ حجتيه دوم روبروی درب مدرسه 
انديشه پالك 86 واخوانده : 1- عليرضا كشميری بنشانی : خ ميثم  
پالك 183  2- مهدی عبدی  بنشانی : پل شهرستان كيانی علوی  
خواسته : واخواهی گردشكار : با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نمايد رای قاضی شورا در خصوص واخواهی بانو صغری 
صفايی نسبت به رای غيابی شماره 10460 صادره از اين شورا 
كه به موجب آن حكم به محكوميت واخواه به پانزده ميليون ريال 
در حق واخوندگان خانم صغری صفايی صادر و اعالم گريدده 
به محتويات پرونده و مالحظه اليحه واخواهی و  با توجه  است 
توجه  با  و   93/1/24 مورخ  صورتجلسه  شرح  به  وی  اظهارات 
مورخه  صورتجلسه  ظرح  به  شورا  اعضاء  مشورتی  نظريه  به 
93/1/24 نظريه اينكه رای واخواسته منطبق با محتويات پرونده و 
با رعايت مقررات قانونی صحيحا  صادر شده و از ناحيه واخواه 
است  نگرديده  ارائه  نمايد  ايجاب  را  آن  نقض  موجبات  كه  دليلی 
آن  به  مربوط  رای  و   306 ماده  به  مستندا  واخواسته   رای  لذا 
بيست  تاييد می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت  عينا 
روز پس از ابالغ آن قابل تجديد نظر در محاكم عمومی حقوقی 
اختالف 23  قاضی شورای حل  الف 5069  م  باشد  اصفهان می 

حوزه قضائی 

ابالغ رای 
815بتاريخ   : دادنامه  شماره   338/92  : پرونده  23418كالسه 
92/7/29 مرجع رسيدگی شعبه : 23 شورای حل اختالف خواهان  
بنشانی  خرميان  حميد  وكالت  با  اصفهان   اقتصاد  مهر  بانك   :
ابهادی  مسجد  جنب  خان  علی  ييد  خ  عباسی  باغ  چهار  اصفهان 
طبقه فوقانی كتابفروشی  خواندگان : 1- مسعود مهرابيان بنشانی 
: مجهول المكان   2- عزت اله بادپرفيل آبادی 3- حميد برقعيان   
سعيد  فروشگاه  وفی  قنادی  جنب  سروش  خ  اصفهان   : بنشانی 
مطالبه    : المكان  خواسته  بنشانی مجهول  پور  بخت  4- سيامك 
بتاريخ 92/6/31 شعبه 23 شورای حل اختالف به تصدی امضاء 
تحت  و  مفتوح   338- 92 پرونده كالسه  است  تشكيل  زير  كننده 
با  پرونده شورا  و محتويات  اوراق  با مالحظه   . باشد  نظر می 

استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدوررای می 
اقتصاد  بانك مهر  قاضی شورا در خصوص دعوی  رای  نمايد  
 -2 مهرابيان  بطرفيت مسعود  وكالت حميد خريمان   با  اصفهان 
نجف  سيامك   -4 برقعيان  حميد   -3 آبادی  بادپرفيل  اله  عزت 
چك  فقره  يك  بابت   ريال   45420000 مبلغ  مطالبه  بخواسته 
هزينه  انضمام  به   89/12/17 مورخ   305905 شماره  به  سفته   /
دادرسی و خسارت تاخير تاديه خوانده رديف اول بعنوان صادر 
بررسی  با  شورا  ضامن  بعنوان  دوم  رديف  خوانده  و  كننده 
در  اينكه خواندگان  و  اظهارات خواهان  استماع  و  پرونده  اوراق 
ثابت  را  دعوی  اند  ندانسته  موجهی  دفاع  مطروحه  دعوی  قبال 
آئين  قانون  198و522و515و519  مواد  استناد  به  و  تشخيص 

دادرسی مدنی حكم بر محكوميت تضامنی نامبردگان به پرداخت 
مبلغ 45420000 ) چهل و پنج ميليون چهارصد و بيست ريال ( 
بابت اصل خواسته و همچنينی هزينه دادرسی و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سر رسيد چك 89/12/17 در حق خواهان صادر 
و  اول  به خواندگان  رديف  مينمايد رای صادره نسبت  اعالم  و 
چهارم غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همين شعبه و سپس ظرف 20 روز ديگر قابل تجديد نظر در 
محاكم عمومی حقوقی اصفهان و نسبت به خواندگان رديف دوم 
قابل  ابالغ  تاريخ  از  بيست روز  و سوم حضوری و ظرف مدت 
الف  م  باشد   می  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاكم  در  واخواهی 

4581 قاضی شورای حل اختالف 23 حوزه قضائی 

ابالغ رای 
 : پرونده  شماره   9309970350200186 دادنامه  شماره   23442
9209980350200984 شماره بايگانی : 921116 خواهان : آقای 
نشانی  به  سودانی  مانيان  عليرضا  آقای  وكالت  با  طاليی  سعيد 
اصفهان خيابان بزرگمهر خيابان هشت بهشت نرسيده به چهارراه 

گلزار نبش كوچه 32 ساختمان وكال طبقه اول و خانم مينا سالمی 
غربی  بهشت  خيابان هشت  بزرگمهر  خيابان  اصفهان  نشانی  به 
 : نبش كوچه 32 ساختمان وكال  خوانده  گلزار  از چهارراه  قبل 
خانم فاطمه ولی وند به نشانی مجهول المكان  خواسته ها : مطالبه 
طلب 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه گردشكار : دادگاه با توجه به 
محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت 
به صدور رای می نمايد .  رای دادگاه در خصوص دعوی آقای 
سعيد طالبی فرزند احمد با وكالت آقای عليرضا مانيان و خانم 
مينا سالمی به طرفيت خانم فاطمه ولی وند به خواسته مطالبه 

و خسارت  دادرسی  هزينه  انضمام  به  ريال  ميليون  يكصد  مبلغ 
تاخير تاديه و حق الوكاله با توجه به محتويات پرونده و با توجه 
به تصوير مصدق مبايع نامه مورخه 87/6/1 فی مابين متداعيين 
كه مقرر شده حسب بند الف ازماده 3 آن مبنی بر اينكه هم زمان 
با انتقال مبلغ يكصد ميليون ريال از سوی خوانده پرداخت شود 
مورخه  وكيل خواهان  طی صورتجلسه  اظهارات  به  توجه  با  و 
93/2/13 مبنی بر اينكه در مورخه 87/6/25 از سوی موكل جهت 
نقل و انتقال سند در دفتر خانه اقدامی صورت نگرفته است و لذا 
نمی تواند از دفتر خانه مذكور گواهی در خصوص اقدامات موكل 

جهت انتقال سند ارائه كند دادگاه نظر به اينكه شرط پرداخت وجه 
تتمه ثمن انتقال سند به خوانده بوده و تا زمانيكه خواهان نسبت 
لذا  نشده  مستقر  وی  استحقاق  باشد  نكرده  اقدام  ملك  انتقال  به 
مستندا به ماده 10 قانون مدنی و ماده 2و 3 آيين دادرسی مدنی 
قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می نمايد رای صادره 
حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ دادنامه قابل 
تجديد نظر خواهی در محاكم  تجديد نظر مركز استان اصفهان 
می باشد م الف 5025 رئيس شعبه دوم دادگاه عمومی  حقوقی 

اصفهان

 ابالغ رای 
 : پرونده  شماره   9309970354300155 دادنامه  شماره   23440
آقای  شاكی   920996  : بايگانی  شماره   9209980365600252
رضا خسروی به نشانی خ زينبيه ايستگاه باسكول ك موسوی 2 
پ 136 متهم خانم مينا معصومی به نشانی مجهول المكان – نشر 
را  رسيدگی  ختم  دادگاه   : گردشكار  تلفنی  مزاحمت  اتهام  آگهی 
اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رای  می نمايد . رای دادگاه 
در خصوص اتهام خانم مينا معصومی كه ساير مشخصات وی 
شكايت  موضوع  تلفنی  مزاحمت  بر  دائر  باشد  نمی  دسترس  در 
آقای رضا خسروی و كيفر خواست صادره از دادسرای عمومی  
پرونده  محتويات  و  اوراق  جميع  به  عنايت  با  اصفهان  انقالب  و 
و  گيری شكايت مطروحه  پی  اينكه شاكی جهت   از  و صرفنظر 
تحقيقاتی  مراجل  در  اثباتی  داليل  آوری  در جهت جمع  همكاری 
متقن و  دليل  اينكه  به  توجه  با  است  نگرديده  دادرسی حاضر  و 
محكمه پسندی كه داللت بر ارتكاب جرم توسط متهم موصوف 
به  مربوط  پرينت  صرف  و  باشد  نمی  موجود  پرونده  در  نمايد 
ديگری  قرائن  و  امارت  با  همراه  اينكه  بدون  متهم  به  متقن  تلفن 
باشد به تنهايی مثبت ارتكاب جرم موضوع اتهام از ناحيه وی نيم 
باشد لذا دادگاه وقوع بزهی را از ناحيه مشاراليه محرز ندانسته 
از اصل برائت و مستندا به اصل 37 قانون اساسی  با استظهار 
جمهوری اسالمی ايران و بند الف ماده 177 قانون آئين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری رای بر برائت نامبرده 
بيست  و ظرف  رای صادره حضوری  نمايد  می  اعالم  و  صادر 
محترم  محاكم  در  خواهی  نظر  تجديد  قابل  ابالغ  تاريخ  از  روز 
تجديد نظر استان اصفهان می باشد .  م الف 5022 رئيس شعبه 

117 دادگاه عمومی  جزائی  اصفهان 

ابالغ 
اهلل  فيض  آقای  باينكه  نظر    930269  : بايگانی  شماره   23419
حيدری فرزند خليل و جالل عباسی فرزند دوست علی  به اتهام 
از  حسن   محمد  فرزند  شكوهی  الهام  موضوع  غير  مال  فروش 
تعقيب  اين دادسرا در پرونده كالسه 930269ب 22 تحت  طرف 
اقامت  نبودن محل  به واسطه معلوم  ابالغ احضاريه  می باشد و 
آئين  قانون  ماده 115  اجرای   در  بدينوسيله  نگرديده   ممكن  او 
به  مراتب  كيفری  امر  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 22 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  اصفهان جهت پاسخگويی به 
اتهام خويش حاضر شود  در صورت عدم حضور پس از يكماه 
از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن 
هزينه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد .م الف 

5003 داديار شعبه 22 بازپرسی دادسرای اصفهان 

ابالغ 
شماره   93104603644600002   : درخواست  شماره   23428
نظر    921693  : بايگانی  9209980364601687شماره   : پرونده 
مال  تحصيل  اتهام  به  اله   عين  فرزند  اسدی  آقای حسن  باينكه 
نامشروع و تهديد  حسب شكايت خانم خاطره نكويی اسدپورفرزند 
د 34  پرونده كالسه 921693  دادسرا در  اين  از طرف  حسين   
تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممكن نگرديده  بدينوسيله در اجرای  ماده 115 قانون 
آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امر كيفری مراتب 
انتشار آگهی در شعبه  تاريخ  از  تا ظرف يكماه  ابالغ  نامبرده  به 
27دادياری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام 
از  يكماه  از  پس  عدم حضور  در صورت  خويش حاضر شود  
ضمن  در  شد.  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاريخ 
هزينه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد .م الف 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  هفتم   و  بيست  شعبه  داديار   5035

شهرستان  اصفهان 

اخطار اجرائی
تاريخ   1901 رای شماره  موجب  به   1499-92  : كالسه   23435
يافته  اختالف اصفهان قطعيت  92/11/30 حوزه 33 شورای حل 
است كه محكوم عليه مهدی دده بلند فرزند قنبر بنشانی مجهول 
بابت  ريال  ميليون  چهل  مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  المكان 
اصل خواسته و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه و يكصد و هيجده 
هزار ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سر رسيد چك شماره 849248 مورخ 92/7/20 تا تاريخ اجرای 
حكم و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه كانون وكال در حق محكوم 
له  محكوم  مدنی   احكام  اجرای  حق  در  عشر  نيم  همچنين  و  له 
شركت شيراز دينا )پپسی ( به مدير عاملی احمد پژمانيان وكيل 
يعقوب كنجائی نشانی : اصفهان خيابان نيكبخت جنب ضلع شرقی 
نجفقلی  وكالت  دفتر  صادقی  شهيد  كوچه  نبش  كل  دادگستری 
فرامرزی طبقه 3 . ماده 34 قانون اجرا ی احكام : همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد ، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد  يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند ، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
اعالم  ، صريحا  ندارد  مالی  اگر  و  كند  تسليم  اجرا  قسمت  به  را 
نمايد .  م الف 5011 شعبه 33 حقوقی مجتمع مركزی شهرستان 

اصفهان 

اخطار اجرائی
تاريخ   1902 شماره  رای  موجب  به   1500-92  : كالسه   23437
يافته  اختالف اصفهان قطعيت  92/11/30 حوزه 33 شورای حل 

است كه محكوم عليه مهدی دده بلند فرزند قنبر بنشانی مجهول 
و  ميليون  هشت  و  سی  مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  المكان 
هشتصد هزار ريال بابت اصل خواسته و هزينه نشر آگهی طبق 
دادرسی  هزينه  بابت  ريال  هزار  و شانزده  يكصد  مبلغ  و  تعرفه 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك 
الوكاله  حق  و  حكم  اجرای   تا   92/7/18 مورخ   153057 شماره 
نيم  همچنين  و  له  محكوم  در حق  وكال  كانون  تعرفه  طبق  وكيل 
عشر   در حق اجرای احكام مدنی  محكوم له شركت شيراز دينا 
)پپسی ( به مدير عاملی احمد پژمانيان وكيل يعقوب كنجائی نشانی 
: اصفهان خيابان نيكبخت جنب ضلع شرقی دادگستری كل نبش 
كوچه شهيد صادقی دفتر وكالت نجفقلی فرامرزی طبقه 3 . ماده 
34 قانون اجرا ی احكام : همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع  شد 
به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند ، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند و اگر مالی ندارد ، صريحا اعالم نمايد .  م الف 5009 

شعبه 33 حقوقی مجتمع مركزی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
سجاد  خواهان   1453-92 كالسه  پرونده  خصوص  در   23466
احمدی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت مهدی آتش كاری 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز پنجشنبه مورخ 93/5/9 
ساعت 9/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان 
نسخه  و  مراجعه  اختالف  2 شورای حل  مجتمع شماره  آتشگاه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5408 

مدير دفتر شعبه 9 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
عبداله  پرونده كالسه 93-33 خواهان رمضانعلی  23465 در خصوص 
قربانی  دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت عليرضا نصر اصفهانی 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز يكشنبه مورخ 93/5/5 ساعت 
9/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
 2 آتشگاه مجتمع شماره  ابتدای خيابان  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اتخاذ می شود  م الف 5407 مدير دفتر شعبه 9 مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
23464 در خصوص پرونده كالسه 93-386 خواهان محمد جواد مرادی  
دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت به طرفيت عليرضا طاهری و غيره  
 93/4/31 مورخ  شنبه  روزسه  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم 
بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   11/30 ساعت 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی  
شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع   8 شعبه  دفتر  مدير   5410 الف  م  شود  

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
23463 در خصوص پرونده كالسه 92-1809 خواهان محسن اصفهانی  
تقديم  عليان   ناد  محمد  طرفيت  به  انتقال  به  الزام  مبنی  دادخواستی 
ساعت   93/5/25 مورخ  شنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده 
خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   9/30
مدنی   دادرسی  آيين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت 
اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم 
می شوددر ضمن قيد شود خوانده شهود را به شعبه معرفی كند   م 
اختالف حل  2 شورای  شماره  مجتمع   12 شعبه  دفتر  مدير   5411  الف 

 اصفهان 

اخطار اجرائی

 1889 شماره  رای  موجب  به   33 ح  ش   1009-92  : كالسه   23422
يافته  قطعيت  اصفهان  اختالف  حل  33 شورای  حوزه   92/11/28 تاريخ 
عبدالناصر   -2 قهجاورستانی  جهانبخش  خسرو  عليه  محكوم  كه  است 
جهانبخش قهجاورستانی فرزندان حسين  بنشانی هر دو مجهول المكان 
جهانبخش  خسرو  آقای  خواندگان  محكوميت  بر  حكم  به  است  محكوم 
قهجاورستانی  و آقای عبدالناصر جهانبخش قهجاورستانی به حضور در 
دفتر اسناد رسمی و تنظيم سند رسمی انتقال تماميت يك سهم و هشت 
و ده سهم از 61 سهم از دويست و دو سهم سه دانگ مشاع  از شش 
دانگ پالك ثبتی 14915/80 واقع در بخش 5 اصفهان به نسبت مالكيت 
و  دوازدهم  پنج  نسبت  به  قهجاورستانی  جهانبخش  آقای خسرو   آنان 
از  دوازدهم  هفت  نسبت  به  قهجاورستانی  جهانبخش  عبدالناصر  آقای 
مورد معامله به نام خواهان و پرداخت يكصد و شش هزار ريال بابت 
هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه و هفتصد هزار ريال هزينه 
دستمزد كارشناسی در حق محكوم له   همچنين نيم عشر در حق اجرای 
فرزند  توكلی  آقای رضا  له  به 50/000/000محكوم  مقوم  مدنی   احكام 
حيدر علی  نشانی : اصفهان خيابان جی پل سرهنگ كوچه نيكبخت بن 
بست سوم پ 31. ماده 34 قانون اجرا ی احكام : همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد ، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد  يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند ، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
اعالم  ، صريحا  ندارد  مالی  اگر  و  كند  تسليم  اجرا  قسمت  به  را 
نمايد .  م الف 5073 شعبه 33 حقوقی مجتمع مركزی شهرستان 

اصفهان



امام علی )ع(:
همانا بهترين چيز كه نزديكى خواهان به خدای سبحان بدان 

توسل مى جويند ايمان به خدا و پيامبر  است .
 داروهای گیاهی

 کاهنده کلسترول 
1837
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نخ و سوزن 
دوره گرد بس��اط عینک را کنار 
پیاده رو په��ن کرده ب��ود، نخ و 
 س��وزنی در دست داش��ت و جار

 می زد: ایه��ا الخالیق، احتیاجی 
نیست پول خودت را دور بریزی 
و بده��ی نم��ره عین��ک ب��رای 
 تو تعیی��ن کنن��د، یک��ی از این 
عینک ه��ا را بردار روی چش��م 
بگذارد، اگر توانس��تی این نخ را 
در سوراخ سوزن بکنی، عینک مناسب چشمت است. بردار و حالش 
را ببر! پیرمردی عصا به دس��ت ک��ه از پیاده رو عب��ور می کرد مکث 
کرد. دوره گرد عینک را بر چشم او گذاشت و نخ و سوزن را به دست 
او داد، اما پیرمرد که با عینک، نخ و س��وزن را تش��خیص می داد هر 
 قدر خواس��ت نخ را در س��وزن بکند، نتوانس��ت و عینک فروش هم

 نمی دانست که دس��ت های لرزان پیرمرد قادر نخواهد بود نخ را در 
سوزن کند. عینک را از چشم او برگرفت و در بساط خود گذاشت.

 پیرمرد نومیدانه به راه خود ادامه داد.

بد  اقبالی 
ش��خصی از بام افتاد و بر گردن قطب الدین فرود آمد و مهره گردن 
او شکست. قطب الدین در بس��تر خوابیده بود که جمعی به عیادت 
او آمدند و جویای حال وی ش��دند. او گفت: چه حال از این بدتر که 

دیگری از بام افتاد و گردن من بشکست.

عمر و عبادت
می گویند: روزی یکی از انبی��ای الهی در گذر خود ب��ه مردی پیر و 
فرتوت برخورد که برای خود جایگاهی در باالی درختی کهن س��ال 
ساخته بود و در آن به عبادت خدا مشغول بود. سر سخن را با او باز کرد 

و در نهایت پرسید: حاال چرا اینجا زندگی می کنی؟
 گفت: جوان که بودم در عالم رویا ب��ه من خبر دادند که بیش از 900 
سال زندگی نخواهم کرد، لذا حیفم آمد که این عمر کوتاه را به جای 
عبادت، در راه ساختن خانه و کاش��انه تلف کنم. آن نبی گفت: اما به 
من خبر رسیده که زمانی خواهد رسید که در آن زمان مردمان بیش 
 از 80 یا 90 س��ال عمر نخواهند کرد، اما برای خ��ود قصرها و برج ها 
می سازند. او گفت: ای بابا، اگر عمر من 90 س��ال بود که آن را با یک 

سجده سپری می کردم.

شهر حکایت 

حل اختالف مردم با بیانی شیرین و سخنی دلپذیر و موعظه  ای 
حسنه و به خرج دادن اخالق یا مایه گذاشتن مال، دستور صریح 

اسالم است. 
مس��لمان نباید اجازه دهد، اخت��الف بین مردم مس��لمان اعم 
از اختالف زن و ش��وهر، دو خانواده، پدر و م��ادر و فرزندان، دو 
دوست، دو ش��ریک، دو جمعیت، دو محل، دو شهر، دو مملکت 
که یا معلول کمبود اخالقی یا میوه تلخ فقر و نداری است، ادامه 

پیدا کند. 
اصالح کردن ام��ور در بین مردم، مفاس��د اجتماع��ی را از بین 
می برد. مراتب اصالح بین مردم زیاد اس��ت و هر چقدر وسیع تر 
باشد، سود آن نیز بیش��تر خواهد بود و هر مقدار سریع تر انجام 

پذیرد موثرتر است. 
در این باره خداوند در آیه 8 سوره انفال می فرمایند: روابط خود 
را با هم اصالح کنید و روابط سالم داشته باشید و اگر ایمان دارید 

مطیع خدا و پیامبر خدا )ص( باشید. 
امام عل��ی )ع( در حدیثی می فرمایند: ش��ما و هم��ه فرزندان، 

خاندانم و هر کس را که این نامه به دس��ت او برس��د س��فارش 
می کنم به صلح و آش��تی برق��رار کردن میان خ��ود، زیرا من از 
جد شما )خطاب به امام حس��ن)ع( و امام حسین )ع(( شنیدم 
که می گفت آش��تی دادن میان مردم افضل است از همه نمازها 

و روزه ها. 
امام صادق )ع( فرمودند: صدقه ای )عمل صادقانه ای( که خداوند 

آن را دوست می دارد، اصالح میان مردم است، هرگاه رابطه ها 
تیره گردد و نزدیک س��اختن مردم ب��ه یکدیگر وقتی از هم 

دوری کنند. 
امام صادق )ع( فرمودن��د: هرگاه دیدید دو تن از ش��یعیان 
ما باهم درگی��ری دارند، از مال من ب��رای برطرف کردن آن 
درگی��ری و رفع اختالف ه��ای مالی و ایجاد صلح و آش��تی 

مصرف کن. 
ابوحنیفه )مدیر کاروان حج( می گوی��د: من و دامادم درباره 
میراثی درگیر شده بودیم که مفضل به ما رسید. او ساعتی در 
کنار ما ایستاد و سپس گفت به منزل من بیایید، ما به منزل او 
رفتیم، او ما را با پرداخت 400 درهم آشتی داد و خودش پول را 
پرداخت و از هر یک از ما نسبت به دیگری تعهد گرفت که دیگر 
ادعایی نداشته باشیم. آنگاه گفت: بدانید که این پول از مال من 
نبود، بلکه امام صادق )ع( به من دس��تور داد که هرگاه دو نفر از 
شیعیان در موضوعی نزاع کردند، آنان را آشتی دهم و هرچه الزم 
بود از مال امام )ع( مایه بگذارم. این پول، پول امام صادق )ع( بود. 

ثواب آشتی دادن مردم چیست؟ 

پژوهش جدید حاکی از 
آن اس��ت که خواندن یا 
ارس��ال پیامک در زمان 
رانندگ��ی، واکنش فرد 
را بیش��تر از مش��روبات 
الکلی یا م��واد مخدر در 
حی��ن رانندگی کاهش 
می ده��د. یافته ه��ای 
محقق��ان  پژوه��ش 
آزمایشگاه تحقیقات حمل و نقل انگلیس نشان داد که ارسال 
پیامک تا 37 درصد زمان واکنش را کاهش می دهد. در مقابل، 
استعمال مواد مخدر باعث کاهش زمان واکنش تا 21 درصد و 
استفاده از مشروبات الکلی تا 13 درصد می شود. این در حالی 
است که صحبت با تلفن همراه با کاهش واکنش تا 46 درصد 

همچنان در صدر خطرناک ترین ها قرار دارد. 

مطالعه صورت گرفته 
محقق��ان  توس��ط 
نش��ان  آمریکای��ی 
می ده��د، کهکش��ان 
راه ش��یری احتم��اال 
 100 گاه  س��کونت 
میلیون سیاره با قابلیت 
میزبان��ی از اش��کال 
پیچیده حیات اس��ت. 
به گفته محققان، این مطالعه عنوان نمی کند که اشکال پیچیده 
حیات در سیارات مختلف وجود دارند، بلکه شرایط سیاره ای  آنها  
قابلیت میزبانی از حیات باالتر از سطح میکروبی را ارایه می کند. 
اشکال پیچیده حیات به معنای موجودات هوشمند فرازمینی 
نیست، بلکه شامل ارگانیس��م هایی بزرگ تر از میکروب است 

که در اشکال متفاوت در سیارات فراخورشیدی وجود دارند. 

یک ابررایانه برای اولین 
ب��ار در تاریخ توانس��ت 
آزم��ون »تورین��گ« را 
با موفقیت پش��ت س��ر 
بگذراند. آزمون تورینگ 
بر اس��اس بازی مشهور 
س��وال و ج��واب »آلن 
تورین��گ«، ریاضیدان و 
کدش��کن معروف قرن 
بیستم در سال 1950 موسوم به »آیا ماشین ها می توانند فکر 
کنند؟« است و به این صورت انجام می گیرد که یک شخص به 
عنوان قاضی در مکالمه ای پنج دقیقه ای با صفحه کلید، با یک 
ماشین و یک انسان گفت وگو می کند. در صورتی که ماشین 
بتواند داور را در بی��ش از 30 درصد موارد دچار اش��تباه کند، 

توانسته است آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد. 

باالتر ازموبایل خطری 
نیست

وجود100 میلیون سیاره 
قابل سکونت! 

 فریبکارترین 
رایانه  جهان

برای ثابت نگه داش��تن وزن، از گیاه��ان کاهش دهنده 
کلس��ترول اس��تفاده کنید. البته ناگفته نماند، عالوه بر 
مصرف گیاه��ان، اتخاذ یک برنامه غذای��ی کم چرب نیز 

مهم است.
یونجه: مص��رف این گیاه به علت سرش��ار بودن از 
پروتئین، کلسیم و ویتامین E بسیار سودمند است.ماده 
ش��یمیایی موجود در دانه های این گی��اه مانع از جذب 

کلسترول در بدن می شود.
برگ کنگ�ر فرنگی: این گیاه بیش از هزار س��ال 
 اس��ت که کش��ت می ش��ود. از برگ های آن برای تولید 
مکمل های غذایی استفاده می شود. ترکیبات موجود در 
این برگ ها برای تولید صفرا و بهبود عملکرد کلیه مفید 

است. برگ این گیاه کلسترول را کاهش می دهد.
گشنیز: تمام قس��مت های این گیاه قابل خوردن 
اس��ت.دانه ه��ای آن کاهش دهن��ده کلس��ترول و تری 
گلیسیرید است. گش��نیز، تولید صفرا را در کبد تنظیم و 

کلسترول را از بدن دفع می کند.
سیر: این گیاه عالوه بر کاهش کلسترول، فشار خون 

را نیز پایین می آورد.
اس�فرزه: این گیاه بومی اروپا و هند است و به دفع 
آب اضافه بدن کمک می کند و باعث منظم شدن عملکرد 
سیستم گوارش��ی می ش��ود. فیبر غذایی موجود در آن، 

کلسترول و میزان قند خون را نیز کاهش می دهد.

 چای سبزتان را 
پر خاصیت کنید! 

چای سبز می تواند تاثیر مثبتی در الغری افراد به خصوص 
افراد باردار داشته باش��د و افزودن لیمو به چای می تواند 
خاصیت ضد سرطانی آن را افزایش دهد. ریختن آب لیمو 
 در چای س��بز باعث پیش��گیری از بیماری ه��ای زیادی 
می ش��ود و همچنین برای افراد باردار هم مفید است به 
 همین دلی��ل توصیه هایی در خصوص زم��ان مصرف آن 
می شود. دکتر نیستانی متخصص تغذیه گفت: آب لیمو در 
چای سبز باعث پیشگیری از بیماری های قلبی و سرطان 
و دیابت  و ویتامین c موجود در آب لیمو باعث خارج شدن 

مواد آنتی اکسیدان از برگ های چای سبز می شود.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ويژه مشتركين برق تعرفه كشاورزی شهر اصفهان 
قابل توجه مشتركين برق تعرفه كشاورزی شهر اصفهان : 

در راس�تای اجرای برنامه های مديريت مصرف برق و بر اس�اس ابالغ مشوق های پيش بينی 

ش�ده وزارت نيرو در اين خصوص ، كش�اورزان محترم ش�هر اصفهان در ص�ورت همكاری 

 در ايام اوج بار ش�بكه برق ) 15 خرداد تا 15 ش�هريور ( و مديريت بهينه مص�رف برق خود ، 

می توانند از مزايای اين برنامه ها بهره مند گردند. 

بر مبنای شيوه نامه ابالغی ، چنانچه مشترک كشاورزی نسبت به امضاء تفاهم نامه فيما بين 

اقدام نموده و در يک بازه زمانی معين حداقل 30 روز متوالی ، در ساعات اوج بار از برق استفاده 

نكند ، در طول دوره همكاری از پرداخت بهای برق مصرفی معاف خواهد بود . 

در اين طرح مشترک می بايست حداقل 15 روز قبل از دوره زمانی همكاری مورد نظر ، تقاضای 

خود را به شركت توزيع برق اعالم و تاييديه حضور در طرح دريافت نمايد . 

 جه�ت كس�ب اطالع�ات بيش�تر م�ی توانيد ب�ه قس�مت فراخ�وان  ط�رح ه�ا در آدرس

 http://dsmhome.eepdc.ir مراجع�ه نم�وده و يا با ش�ماره تلفن ه�ای 32229299- 

32221336 مربوط به خانه فرهن�گ مديريت مصرف برق اصفه�ان ، دفتر مديريت مصرف 

تماس بگيريد. 

اطالعیه مهم 

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان 

  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت  توزیع برق  اصفهان 

نوبت دوم  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعمليات اجرائی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

تضمين ) ريال ( برآورد)ريال ( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

800/000/00040/000/000جاریعملیات شستشو شبکه فاضالب منطقه دو شهر اصفهان 93-1-101

1/375/000/00068/800/000جاریعملیات شستشو شبکه فاضالب منطقه چهار شهر اصفهان 93-1-102

1/757/159/00087/900/000جاریعملیات نصب انشعابات آب و فاضالب  منطقه چهار شهر اصفهان93-1-103

37/326/813/6481/163/900/000 جاریانجام امور خدماتی ستاد مرکزی و ادارات مناطق ششگانه شهر اصفهان 93-1-104

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1393/3/31 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ  1393/4/1 

دريافت اسناد :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.IETS.MPORG.IR : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
شماره تلفن :0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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یک واحد منزل مسکونی در یک طبقه بمساحت 130 متر مربع و با زیر بنای 83 متر مربع در 
زرین شهر خیابان شیخ بهائی جنوبی کوچه چمن آرا  پالک 113 بفروش میرسد . 

تلفن تماس 933787100 خدابخشی 

فروش منزل مسکونی 

3
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دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
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